
 

25. září – 1. října 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

25.9. 

Pondělí 25. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za děti a mládež ze Starého 

Jičína 

Úterý 

26.9. 

Sv. Kosmy a Damiána, 

mučedníků 
St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu Jansovu  

a Jamborovu 

Středa 

27.9. 

Památka sv. Vincence 

z Paula, kněze 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče, zetě Františka,  

dar zdraví, Boží požehnání  

a za duše v očistci 
 

po mši sv.modlitební společenství 

Čtvrtek 

28.9. 

Slavnost  

SV. VÁCLAVA, 

MUČEDNÍKA, 

hlavního patrona 

českého národa - 

doporučený svátek 

Bernartice 10:30 mše svatá   /o.Dobija/ 

St. Jičín 17:00 za farníky  /o.Petr/ 

Pátek 

29.9. 

Svátek sv. Michaela, 

Gabriela a Rafaela, 

archandělů 
St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá 

za † Ing. Jiřího Horuta, duše 

v očistci, s prosbou o Boží 

požehnání a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu 

Sobota 

30.9. 

Památka sv. Jeronýma, 

kněze a učitele církve 

Hůrka 16:00 mše svatá    /o.Petr/ 

St. Jičín 17:15 za † Aloise Vahalíka 

Neděle 

1.10. 

 

26. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 
sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 

za † manžela, rodiče z obou 

stran, za živou a † rodinu, 

ochranu Panny Marie a duše 

v očistci   /o.Petr/ 

Loučka 8:00 hodová mše svatá   /o.Pavel Obr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

24.9.2017 25. neděle v mezidobí      44./ročník VIII. 
„Dorostl k svatosti za krátký čas, a naplnil mnohé věky.“ /vstupní antifona/ 

Milé čtenářky a čtenáři farního zpravodaje,  
při příležitosti oslavy svatováclavských hodů si zde dovolujeme zveřejnit báseň ze starojické kroniky, 
kterou napsal P. Jarolím Pavlík, † farář a spisovatel v Rejvízu, rodák ze Starého Jičína   

Můj Starý Jičíne, ty perlo cenná 

mé drahé vlasti, budiž velebena,  
že ve tvém lůně jsem se zrodil 

a po tvých cestách, ještě mlád jsa chodil. 

Zdi hradu tvého zpustošil zlý osud,  
než na Kravařsku vévodí on dosud, 
a jako maják vzdorující moři on pne se k nebi ze stinného boří 
a hlásá, že tu kdysi rušno bylo, a mnohé srdce udatné tu bilo. 

On strážcem české mluvy, českých mravů 
on, na hranici, baštou bodrých Slávů. 

Chrám Jičínský s tou rázovitou věží  
i pravou víru předků našich střeží. 

V něm svatý Václav před trůn Boží vznáší své prosby za nás, 
milovaní braši. 

Jak kuřátka, jež ke kvočně se tlačí,  
že pod svá křídla sotva vzít je stačí, 

se deset osad tulí v ladném kruhu, že patří do Jičína, jde jim k duhu. 

Ó vítejte mi, úrodné vy lány, vy hory, lesy, Valašska to brány! 

Ty Svinci, jenž jsi stánkem Boží Matky, 
vy malé chaloupky i velké statky,  

vy zahrady, jež plny sladkých plodů, 
vy smaragdové luhy na obvodu:  

vy jste mi drahé nad vší krásu světa,  
k vám mysl moje ve vzpomínkách vzlétá. 

Když k vám se blížím, řku: Teď noho, stůj –  
zde půda drahá, zde jest domov můj. 



 
Připravujeme se na nedělní bohoslužbu 

Bertík a Jenda jsou spolužáci. V pátek říká Bertík cestou ze školy Jendovi: „Přijď k nám zítra 
odpoledne, tak o pěti. Já mám svátek, budeme slavit.“ Jenda se těšil. Vykoupal se doma hned 
dopoledne, maminka mu nachystala sváteční košili a řekla: „Když jdeš na slavnost, musíš 
přinést Bertíkovi dárek. Můžeš dát Bertíkovi třeba jednu svou lupu, však máš dvě.“ – A tak 
Jenda ve sváteční náladě zvonil o pěti u Bertíkových rodičů.  

Otevřela maminka s mokrýma rukama, v teplákách a s hadrem v ruce: „Co chceš, já zrovna 
meju zem.“ – Jenda koktal, že ho přece Bertík pozval na slavení svátku. – „Ten ještě běhá 
někde venku – ale to on asi jistě přijde, když jste domluveni. Běž zatím k cukráři a kup tam 
nějaké pečivo – tatínku, dej mu peníze.“ – Tatínek šel kolem v modrákách, s kleštěmi kamsi do 
sklepa, něco spravovat. – Jenda stál na chodbě za dveřmi jako v Jiříkově vidění. Pak se vrátil, 
znovu zazvonil, Bertíkově mamince dal zpět peníze a šel pryč. Věděl: bez pořádné přípravy se 
nedá slavit.  

Co myslíte, měl ten Jenda pravdu? Měl – a platí to i o slavení naší bohoslužby: bez pořádné přípravy se nedá 
slavit.  

Co patří k té přípravě? 

 Především – každý se na slavnost muší těšit. 
 Potom – každý si na ni musí schystat vše potřebné. 
 Dále – každý se musí svátečně obléci. 
 A ještě něco – každý má přinést dárek. 

Na nedělní slavení se připravuje kněz. Dělá přípravy i liturgická skupina – to jsou ti, co knězi pomáhají – zdobiči, 
kostelníci, zpěváci, ministranti, lektoři, vývěskáři. Technici, co pečují o osvětlení, mikrofon, zvony, topení, 
magnetofon. 

Ale stejně tak se má těšit a připravovat každý, kdo se chce slavení bohoslužby účastnit. 

 Dřív se lidé připravovali postem. Od půlnoci byli lační. Teď si zdůrazňujeme lačnost po slovu Božím, touhu  
po setkání s Pánem. Kněz si v sakritii přede mší vyměňuje oděv, myje si ruce, soustředí se. My jsme si oblékli 
kostelový oblek a umyli ruce už doma. Teď dbáme, abychom přišli do kostela natolik včas, abychom mohli 
pomoci při posledních přípravách, kdyby bylo potřeba. Abychom se usadili na své místo, našli si písně 
v kancionálu a soustředili se. 
 

 Napřahujeme ruce k bratrskému pozdravení sousedů, a pak je spínáme. Ruce jsou nástrojem práce, činnosti, 
teď je svážeme – propleteme prsty. Ať si ruce odpočinou.  
 

 Ztišujeme se. Uši vnímají ticho, které k nám promlouvá. Ústa se otvírají ve zpěvu, srdce se otvírá k radosti,  
oči přijímají lidi kolem s úsměvem do bratrského společenství, a pak se zaměřují k oltáři. 

K tomu jednu důležitou poznámku. 

Řekli jsme: bratrské společenství, podat si ruku, usmát se na sebe. Jde to jen tam, kde je kostel plný. Ale tam,  
kde je kostel velký a lidé porůznu rozlezlí, kde lidé zaplňují kostel odzadu, mezi nimi a knězem je řada prázdných 
lavic, ale zato hrozen lidí ucpává vchod a ztěžuje vstup opozdilcům – jaképak tam může být bratrské společenství!  

Vy, kteří jste dobré vůle, ochotni něco pro bohoslužbu udělat, tady máte příležitost. Netrapte svého faráře 
tím, že ho nutíte, aby na vás přes celý kostel křičel. Dejte příklad. Domluvte se – pár mezi sebou – a posaďte se 
dopředu. Ostatní se pak snadněji přidají. A když je jádro společenství vpředu pohromadě, to už pak ani nevadí,  
když někdo nerozhodný nebo ostýchavý přesto zůstane vzadu. 

Před samým začátkem bohoslužby má vždycky zbýt vzácná chvilka tichého soustředění a těšení. Třeba v duchu 
modlitby, kterou jste dnes našli na lavicích – (která je na vývěsce v předsíni kostela) – abyste se mohli s její pomocí 
dobře na mši připravit: 

„Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl: Kde jsou v mém jménu dva nebo tři spolu, tam jsem s nimi i já. 
Ale jsme opravdu shromážděni ve tvém jménu, když tu jen tak ospale sedíme? 

Ještě že ty, Pane, dobře víš, co všechno námi lidmi hýbá, 
ty víš, co všechno patří k našemu životu na světě  
a jak nesnadno umíme být sami se sebou. 
Právě proto jsi nás sem pozval,  
abychom všechny své starosti a přání vzali s sebou sem 
a upřímně je předložili tady před tebou. 
Jsi tu mezi námi, jakmile se začneme mít navzájem aspoň trochu rádi. 
A právě k tomu nám, Pane, pomáhej! 
Ať si z tvého domu odneseme trochu tvé živé lásky, která se tu nabízí všem a každému.“ 

/Několik podnětů k slavení mše svaté v duchu „Všeobecného úvodu do misálu“, 
zpracoval P. Ladislav Simajchl, pokračování v dalších číslech farního zpravodaje/ 

Různá oznámení 
1.mariánská sobota 7. října 2017 - svátek Panny Marie Růžencové 

„SVĚŘUJEME SE A ZASVĚCUJEME TVÉMU NEPOSKVRNĚNÉMU SRDCI.“ 
Přijměte pozvání do Koclířova u Svitav, kde bude v 10.00 hod. 
slavena mše svatá pod vedením primase českého, 
arcibiskupa pražského, J.Em. kardinála Dominika Duky 
OP. Koncelebrují další biskupové, kněží a jáhnové. Ve 12.00 
hod. bude celá naše zem odevzdána Panně Marii a skrze Ni 
zasvěcena Bohu.  Následuje zásvětný průvod s Pannou Marií 

a příležitost k osobní úkloně úcty.  
Ve 14.30 hodin se u Kulatého stolu  sejdou kardinál Dominik 

Duka OP, P. Vítor Coutinho, Dr. Pedro Valinho a Nuno 
Prazerés, generální sekretář Světového apoštolátu Fatimy 

(WAF) - hlavní hosté sympozia z portugalské Fatimy.  
V 16.00 hodin je na programu koncert pěveckého sdružení Musica Animata (Třebíč)  

„In paradisum“ k poctě Jubilea Fatimy ve farním kostele sv. Filomény a sv. 
Jakuba st. pod vedením dirigenta Ing. Karla Tomka. V 17.00 hodin 
následuje pravidelná mše sv. 1.mariánské soboty, poté pokračuje 

večerní program a závěrečné noční bdění s Pannou Marií, které bude 
probíhat až do nedělního rána (8.10.), kdy v 10.00 hod. bude mše sv.  
a následné rozloučení - návrat sochy Panny Marie do Cova d´ Iria.  

 Ze Starého Jičína vypravujeme autobus do Koclířova na 1.sobotu 7.října. Odjezd 
z náměstí v 7:00 hodin, návrat cca ve 20 hodin. Trasa autobusu bude vytištěna 
nejpozději do neděle 1. října. Cena za dopravu: dospělí 250,- Kč, studenti 100,- Kč, 
děti zdarma. Zapisujte se, prosíme, na listinu na pultíku v předsíni kostela. 

Česká biskupská konference na svém zasedání schválila program Fatimského jubilea. Celému jubileu Fatimy je 
věnován zvláštní význam nejen v ČR, ale zejména po celém světě. Mnozí naši poutníci se 12.-13.9. zúčastnili 
Národní pouti do Fatimy, a také již probíhá putování milostné sochy fatimské Panny Marie z Cova d´Iria  
v katedrálách českých i moravských diecézí a na poutních místech (podrobné informace najdete  
na www.fatima2017.cz). Nenechte si ujít tuto jedinečnou příležitost. 

o V pátek 29. 9. 2017 - BAZILIKA PANNY MARIE VE FRÝDKU - v 10:00 hod. zahájení a slavnostní přivítání sochy 
Panny Marie Fatimské - společná modlitba sv. růžence / 11:00 hod. koncelebrovaná mše sv.  
a zásvětný průvod se sochou Panny Marie 13:00 hod. promluva na téma „Fatima naše naděje“, Te Deum  
a závěrečné požehnání s modlitbou zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.  

o V sobotu 30. 9. 2017 - SVATÝ HOSTÝN - 10:00 hod. slavnostní uvítání sochy Panny Marie Fatimské před 
Svatohostýnskou bazilikou / 10:15 hod. slavná koncelebrovaná mše sv. Hlavní celebrant generální vikář 
olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík. Po mši sv. zásvětný průvod na venkovní tribunu - zde modlitba sv. 
růžence, osobní ztišení, výklad „Fatima naše naděje“. Ve 12:30 hod. Procesí do baziliky / 13:00 hod. Te Deum 
a svátostné požehnání. 


