
 

23. červenec – 29. červenec 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

23.7. 

Svátek sv. Brigity, 

řeholnice, patronky 

Evropy 

St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

24.7. 

Sv. Šarbela Machlúfa, 

kněze 
St. Jičín - není mše svatá 

Středa 

25.7. 

Svátek sv. Jakuba, 

apoštola 
St. Jičín - není mše svatá 

Čtvrtek 

26.7. 

Památka  

sv. Jáchyma a Anny, 

rodičů Panny Marie 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

27.7. 

Památka  

sv. Gorazda a druhů 

St. Jičín 16:30 

za † Ing. Jiřího Horuta,  

duše v očistci s prosbou  

o požehnání a ochranu 

Panny Marie za živou rodinu 
/o. Dušan Zelina/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

28.7. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 

 

 

 

17:00 

 
 

 

18:00 

za † Oskara Banašáka, 

rodiče z obou stran, duše 

v očistci a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu /o.Petr/ 

+ 2 křty: Petr Kudláč  

a Matyáš Viktor Kvita 

TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

29.7. 

 

17. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

 

 

St. Jičín 
 

 

7:45 

za † Josefa Pospěcha,  

† rodinu Vahalovu, duše 

v očistci a ochranu Panny 

Marie /o.Petr/ 

+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

Hůrka 9:15 
 

poutní mše svatá ke sv.Anně 
/o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz 

Z důvodu čerpání dovolené o.Petra bude možné případný  

pohřeb domluvit pouze na sobotu 28.7. v 15:00.

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 22.7.2018    16. neděle v mezidobí               34./ročník IX. 
Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. 

 

„Pojďte někam na osamělé místo a trochu si odpočiňte.“ Tak Kristus 
vybídl apoštoly, aby si vzali dovolenou. Byli unaveni po misijní cestě a měli 
tolik starostí, že se ani nemohli najíst. Tuto pobídku slyšíme rádi i my. 
Jsou prázdniny, doba dovolených. I my potřebujeme vypnout z práce 
a načerpat nových sil. Když budeme společně uvažovat o dovolené, 
shrneme myšlenky do tří bodů: Dovolená je potřebná, je krásná, ale má 
i svoje nebezpečí. 

1. V dřívějších dobách se říkalo: Když Pán Bůh stvořil čas, tak ho stvořil 
mnoho. Není třeba se honit, život ať plyne pomalu a klidně. – Nám 
v moderní době čas stále schází. Vzdycháme: 
„Nemáme čas. Bože, dej mně čas!“ Přibylo starostí 
i zábav, žijeme ve stálém shonu a stresu.  
To podrývá tělesné i duševní zdraví. Vždyť ani stroj 
nemůže běžet bez přestání. Když se přehřívá, nutno 
vypnout, promazat a opotřebované součástky 
vyměnit, jinak se stroj ničí.  

Velký vychovatel svatý Jan Bosko pracoval naplno a nepopřál si 
odpočinku. Byl jako svíce, která rychle hoří a brzo shoří. Když lékař, 
univerzitní profesor, zkoumal jeho zdravotní stav, vyjádřil se takto: „Vaše 
tělo se podobá obnošenému šatu, v němž se ustavičně chodilo, ve svátek 
i ve všední den. Ten šat už není možno opravit. Jedinou záchranou, aby 
se ještě nějakou dobu držel, je pověsit šaty do skříně. Chci tím říci, že 
hlavním lékem pro vás je odpočinout si.“ Don Bosko s úsměvem odvětil: 
„Pane doktore, to je jediný lék, kterého nemohu užívat. Mám tolik práce!“ - 
„Orgány máte zdravé,“ poznamenal lékař, „ale jste úplně vysílen.“ Brzy 
nato světec zemřel. Nepopřál si odpočinku. 

Vypravuje se, že myslivec přistihl miláčka Páně apoštola Jana, jak si 
hraje s křepelkou. Řekl mu: „Důstojný Otče, to se pro vás nehodí. Vy byste 
měl lépe času využít, modlit se nebo nám kázat.“ Apoštol odpověděl 
otázkou: „Pročpak jste uvolnil strunu na svém luku?“ – „Aby neztratil 
pružnost, sílu. Jinak by z něj šíp nevyletěl.“ -  Svatý Jan pravil: „Lidská 
mysl rovněž potřebuje uvolnění.“ 



Pamatujme si toto poučení. Každý rok máme dva tři týdny vypnout od 
pravidelné práce, změnit prostředí, zajet si na osamělé místo a tam prožít 
dovolenou. Prospěje to našemu zdraví. 

2. Dovolená je krásná. Krásný vzhled je na ten Boží svět. Kdo má dobré 
nohy, ať si zajede na dovolenou do hor. Vystoupí na vrchol a může hledět do 
tajemných dálek. Jiný se uloží na písčité pláži, bude poslouchat hučení moře, 
sluneční paprsky ho budou barvit do bronzova. Můžete putovat na poutní 
místa a v krásných uměleckých chrámech se budete cítit jako v nebi. Choďte 
do lesů, vaše oči se osvěží zelení, plíce se vykoupou v čistém vzduchu 
a domů si přinesete chutné hříbky. Na dovolené zažijete krásná setkání 
s lidmi, kteří věří jako vy, a navážete přátelství na dlouhou dobu.  
– Je stejně nutné mít živé vzpomínky, jako mít suché vklady ve spořitelně. 

3. Ale dovolená přináší s sebou i některá nebezpečí. Zapomenout na 
obvyklé práce můžeme, ale ani o dovolené nesmíme zapomínat na Boha. 
Denní modlitbu a nedělní mši svatou nesmíme vynechávat. Je dobře před 
odjezdem napsat knězi dotaz, v kterou dobu bývá nedělní mše. 

Působil jsem v letovisku Vranov nad Dyjí a podstatnou část věřících 
v kostele tvořili letní hosté. Cítili jsme se jako jedna rodina. Nejeden bázlivý 
křesťan, který si doma netroufl jít ke svátostem, vykonal si životní zpověď tam, 
kde ho nikdo neznal. 

O dovolené nemáme hazardovat se svým životem. V přehradním jezeře se 
každoročně utopilo několik mladých lidí, kteří přecenili své síly a chtěli jezero 
přeplavat: buď je strhl vír, nebo selhalo srdce. Podobně se v horách zřítí 
nezkušení horolezci. Pamatujme, že opatrnost není zbabělost a hazard není 
odvaha. 

Jiným pokušením o dovolené bývá lehkomyslné a zbytečné utrácení peněz, 
které se jinak těžce vydělávají. Ty peníze mohly přispět k opravě kostelů, 
které v pohraničí nutně potřebovaly oprav. 

O dovolené nebo v lázních začíná si někdo nedovolenou známost. Vyhodí 
zbytečně mnoho peněz, věc se neutají a výsledkem může být rozbitá rodina. 
Mladým lidem, kteří mají známost, bych chtěl poradit: Nejezděte sami dva na 
dovolenou se stanem. Neříkejte, že je jiná doba. Desatero platí stále stejně, 
jako je stále stejná násobilka. Jinak na sobě poznáte starou zkušenost  
– Kolik hříchů před svatbou, tolik trampot po svatbě. 

Bratři a sestry, možná se někomu bude zdát, že dnešní promluva byla málo 
pobožná. Je krátká a je praktická. Poučili jsme se, že dovolenou ustanovil Pán 
Ježíš. Je potřebná pro naše zdraví a zanechá krásné vzpomínky. Upozornili 
jsme na některá nebezpečí, kterých se máme vyvarovat. Nakonec už jen 
zbývá popřát vám hezkou dovolenou. Až se vrátíte, můžete tak jako 
apoštolové vypravovat, co jste krásného viděli a co dobrého vykonali. 

/P.Alois Pekárek: „Hořící srdce“, vydalo nakl. FIBOX 1998/ 

Různá oznámení 
 

Milí farníci, 

v letošním roce 

společně 

oslavíme 70 let 

od vysvěcení 

kapličky u Oční 

studánky 

zasvěcené Panně 

Marii Hostýnské. 
 

K tradiční pouti, která se koná v neděli 5. srpna 2018 

ve 14:30 s doprovodem dechové hudby, jsme pro vás 

v tomto čísle farního zpravodaje přichystali speciální 

přílohu s dobovými fotografiemi. 
 

Děkujeme všem přispěvatelům  

za dodané archivní materiály.  

 

 

Další fotografie 

budou 

k nahlédnutí na 

pouti, na kterou 

jste tímto 

srdečně zváni. 


