
 

3. září – 9. září 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

3.9. 

Památka sv. řehoře 

Velikého, papeže  

a učitele církve 

Janovice  14:45 
mše svatá za děti a mládež 
/o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu 

Horákovu a Petřkovskou  

a za duše v očistci /o.Petr/ 

Úterý 

4.9. 

 Úterý 22. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † tatínka, † maminku,  

† švagrovou a za živé rodiny  

a ochranu Panny Marie 
/o.Petr/ 

modlitební společenství 

Středa 

5.9. 

Středa 22. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín - není mše svatá 

Loučka 19:00 mše svatá  /o.Dostál/ 

Čtvrtek 

6.9. 

Čtvrtek 22. týdne  

v mezidobí 

Petřkovice 16:00 mše svatá /o.Dobija/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

7.9. 

Sv. Melichara 

Grodeckého,  

kněze a mučedníka  

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče Konečné  

a ochranu Boží pro živou 

rodinu /o.Švorčík/ 
/intence přesunuta ze soboty 8.9./ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

8.9. 

Svátek Narození 

Panny Marie 

St. Jičín 12:00 

svatební obřad:  

Petr Hasalík 

a Eva Sudolská 
/o.Vavrečka/ 

Bernartice 17:30 
mše svatá /o.Jiří/ 
není s nedělení platností 

Neděle 

9.9. 

 

23. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

St. Jičín  10:30 

za † Anastazii Bajerovou, † 

manžela, † syna, sourozence 

a duše v očistci /o.Dobija/ 
+ otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota - není mše svatá 

Kojetín 11:00 hodová mše svatá  /o.Michal/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz 

Dovolená o.Petra Dokládala od 5.9. do 23.9.2018 

V případě pohřbu kontaktujte o.Pawla Dobiju na tel.č.739 244 464

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 2.9.2018    22. neděle v mezidobí               40./ročník IX. 
Otec rozhodl, že nám dá život slovem pravdy, abychom byli jako prvotiny ze všeho, co stvořil. 

Naslouchejte dětem 

Naslouchejte svým dětem, třebaže jsou malé... 

Když je držíte za ruku,  

nespěchejte na ně,  

jděte jejich tempem,  

protože vás chtějí vyléčit ze spěchu.  

Nedávejte jim dárky, ale darujte se jim vy sami.  

Dárky jsou záminkou, abyste se jim nemuseli darovat.  

Vydejte se jim do rukou, protože mají moudrost, kterou jste dávno 

ztratili… 

Naslouchejte svým dětem, i když dospívají... 
Velkou část zdi, kterou v těch dnech mezi vás stavějí,  

neskládají ze svých cihel, ale z vašich.  

Nepožadujte od nich věci, které už sami neděláte.  

Neutiskujte je omezeními, aniž byste jim ukázali cíl.  

Raději jim odhalte, co je krásné, a získáte víc,  

než kdybyste poukazovali na nebezpečí možných pádů. 

Netrapte se, jestli nebudou respektovat pravidla,  

podle kterých je vychováváte.  

Ve skutečnosti by se třásly strachy, kdyby taková pravidla neexistovala.  

Přestoupením si ověřují jejich pravost.  

Jindy tak chtějí naopak vyvolat vaši výčitku, aby se přesvědčily, že je milujete. 

Někdy vás opustí s bouchnutím dveří, ale i když je uvidíte mizet v dáli,  

jejich lodě jsou plně naložené dary vašich dobrých slov,  

k nimž se při první bouři uchýlí.  

Jste rozsévači, kteří na jejich pole sejí, ne ženci, kteří jejich úrodu sklízejí. 

Svým dětem naslouchejte také, když dospějí... 
S údivem zjistíte, že vás překonaly, že jejich loď zdolala všechny první útesy  

a že před nimi zůstal ten nejnebezpečnější: vy.  

Budou je totiž volat cesty, které neznáte, a slepě jim v nich budete bránit.  

Ale rostlina je od toho, aby rodila, ne aby své plody schraňovala.  

Považujete své plány za větší, než jsou plány Života? Nebraňte jim tedy. 
 

/www.víra.cz, autor Stefano Biavaschi,  

převzato z knížky Prorok větru, vydalo Karmelitánské nakl./ 

http://www.vira.cz/Rejstrik-autorsky/Biavaschi.html


Různá oznámení 
 

 


