
 

29. července – 4. srpna 2019, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

29.7. 
Památka sv. Marty St. Jičín 17:00 

za † rodiče Mičulkovy, duše 

v očistci a ochranu Boží a Panny 

Marie pro živou rodinu 

Úterý 

30.7. 

Sv. Petra Chryzologa, 

biskupa a učitele 

církve 

St. Lhota 15:00 pohřeb – Jan Vavřín   /o.Petr/ 

St. Jičín - není mše svatá 

Středa 

31.7. 

Památka  

sv. Ignáce z Loyoly, 

kněze 
St. Jičín 17:00 

za † rodinu Janyškovu z Petřkovic 

s prosbou o Boží ochranu 

pro živou rodinu 

po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

1.8. 

Památka  

sv. Alfonsa Marie 

z Liguori, biskupa 

a učitele církve 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

Pátek 

2.8. 

Sv. Eusebia 

z Vercelli, biskupa 

 

Sv. Petra Juliána 

Eymarda, kněze 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

15:30 

17:00 

 

 

 

 

svátost smíření 

za odpočinutí věčné pro † Petru 

a celou † rodinu, za duše v očistci 

a na poděkování za obdržené 

milosti s prosbou o požehnání 

a ochranu pro živé rodiny 

Sobota 

3.8. 

Sobota 17. týdne  

v mezidobí 
 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 

za † rodiče Janovské, † syna 

Františka a Boží ochranu  

pro živé rodiny 
po mši sv. modlitba sv. růžence 

se zasvěcením jednotlivých stavů 

St. Lhota 11:00 
svatba: Michal Vavřík  

a Martina Pavlíková 
/o.František Dostál/ 

Neděle 

4.8. 

18. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 
Sv. Jan Maria Vianney 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 

za živou a † rodinu Handrychovu 

a Hrachovcovu a ochranu Boží 

a Panny Marie     /o.Petr/ 

+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

Lurdská 

jeskyně  

ve Svinci 

14:30 

poutní mše svatá  

– výročí 130 let posvěcení 
/o.Leoš Ryška, SDB/ 

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

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 
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28.7.2019      17. neděle v mezidobí            35./ročník X. 
Přijali jste ducha synovství, a proto můžeme volat: Abba, Otče! 

Pohádka na prázdniny – „Jak na to“ 
Luk řekl svému lukostřelci: „Prosím tě, nenapínej mne tolik, moc 

to bolí. A kdyby to šlo, povol mi trošku tětivu, bude se mi žít 

mnohem volněji. Mohl bys při tréninku střílet na poloviční 

vzdálenost, takže by to na tvůj výcvik vlastně nemělo žádný vliv.“  

Lukostřelci se to moc nelíbilo, ale když jeho luk vytrvale škemral a 

vymýšlel záplavy dobrých důvodů, nakonec souhlasil. 

Trenér však byl neoblomný. „Buď budeš trénovat jako 

ostatní podle mých pokynů,“ řekl lukostřelci, „nebo si 

hledej jiného trenéra. Vlastně by tě mohl trénovat ten 

tvůj moudrý luk...“ 

Lukostřelec si nebyl moc jistý svým návrhem 

nových tréninkových metod, vycházejících ze zásady udržovat co 

nejlepší vztahy se svým nástrojem, právě proto, že potřeboval 

umlčet vlastní nejistotu, a tak vybuchl rozhořčeně: „Taky že půjdu, 

už vás nepotřebuji. Budu trénovat se svým lukem, a to ještě uvidíte, 

co my dva dokážeme! Sbohem!“ Sbalil si své "nádobíčko", přidal k 

němu několik terčů a zmizel, ani se neohlédl. 

Lukostřelec tedy začal trénovat sám a po svém. Střílet  

na poloviční vzdálenost bylo mnohem pohodlnější. „To je paráda,“ 

říkal si, „ušetřím spoustu sil, které mi pak pomůžou zvítězit  

na závodech.“  

http://farnostsj.cz/


Nespokojený luk okamžitě využil příležitost: „Kdybys vzdálenost cíle 

ještě víc zkrátil, ušetřil bys ještě víc sil a na soutěži bys byl zaručeně 

jednička!“ Ani nemusel příliš rozvíjet svou výřečnost, lukostřelec ho 

poslechl téměř bez váhání. Zlatý střed lukostřeleckého terče ho už 

nezajímal, jeho snažení bylo teď zaměřeno spíš k tomu,  

jak přesvědčit ostatní, že on měl pravdu. „To bude paráda, až za mnou  

na závodech přileze trenér a bude mne prosit, abych se vrátil  

do družstva! Ale já se budu moc a moc rozmýšlet...“ zasnil se jednou, 

když svou metodu tréninku dovedl až k dokonalosti.  

Rozhodující střetnutí už bylo za dveřmi, a lukostřelec přišel na to,  

že nejvíc sil ušetří, když nebude střílet vůbec. Sundal z luku tětivu, aby 

si odpočnul i on, a celé dny si jenom povídali, jak zvítězí a jak budou 

slavní a důležití. 

Konečně přišel dlouho očekávaný slavný den a pro našeho 

lukostřelce skončil přesně tak neslavně, jak si všichni 

myslíte. Jeho plány a představy se rozplynuly jako 

první sníh, zbylo z nich jen bláto. Jedno se však splnilo: 

trenér za ním přišel a nabízel mu návrat - ba ještě víc, 

on ho o ten návrat opravdu prosil! 

Ta prosba v lukostřelci cosi zlomila: „Čekal jsem, že se mi budete 

smát, že mnou budete pohrdat a roztrubovat po světě, že mám,  

co jsem chtěl a co jsem si zasloužil. A vy zatím... Vždyť bych měl prosit 

já vás! Prosím vás o šanci pro sebe, i pro svůj luk.“ 

Uběhl rok a zase probíhaly tytéž lukostřelecké soutěže. Hádejte,  

kdo vyhrál - a to hned dvakrát, v soutěži i nad sebou samým?!! 

/P. Václav Trmač, www.biskupstvi.cz/ 

Různá oznámení 

UNITED 2019 
Celý náš život je jedna velká srdeční záležitost. Záležitost našeho 

srdce. Dnešní doba je plná "toulavých srdcí". Cítíme se prázdní, 
zmatení, hledáme, kam své srdce investovat. Existují dlaně, ve kterých 
by našemu srdci bylo nejlépe? Nejsou to dlaně toho, kdo nám vdechl 

život? To, kam své srdce dáme, určí celé naše směřování. Přestaňme si 
ho úpěnlivě držet ve svých rukou a nechejme se obměkčit. Když 

poznáme srdce Stvořitele, blíže poznáme i to své. Letošní festival bude 
o hledání místa, kam vkládáme své srdce, o tom, proč je zrovna Ježíš 

jeho nejlepším správcem. Prostě srdeční záležitost. 
UNITED je křesťanský multižánrový festival, který se koná na konci 
prázdnin v malebném městečku Vsetín. První ročník proběhl v roce 

2011, v minulém roce účast přesáhla 5000 lidí. Multižánrovost se 
promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru dalšího 
programu – semináře, workshopy, divadlo, film, sporty, street scéna, 

služba modliteb a duchovního poradenství. Podívej se na video: 
festivalunited.cz 

UNITED ale znamená mnohem více než jen výbornou atmosféru, nová 
přátelství a skvělou zábavu. Přejeme si, abychom zde mohli poznávat 
Pána Boha a On jednal v našich životech. Každý ročník se nese v duchu 
hlavního tématu. Záměr UNITED je vyjádřen zkratkou 3P – tedy být 
Kristem Propojeni, Proměněni a Povoláni. Propojeni skrze víru v něj, 
proměněni do jeho charakteru a povoláni ke službě druhým. To vše se 
děje skrze práci s mladými lidmi a skrze rozvoj jejich charakteru, 
kreativity a zodpovědnosti. 
Termín: 22. – 24. srpna 2019 
Řečníci: Bogdan Lach, Kamil Strak, Jan „Chenza“ Šeda, Kateřina 
Lachmanová, Vítek Vurst 
Kapely: Martin Smith (UK), Lucy Grimble (UK), The Violet Burning (US), 
Divine Attraction (US), Miriam Kaiser (SK), eSPé (SK), Lévi, Envej, ONMY, 
Adonai, Way to go, On Fire, Karel Řežábek, BCC Worship (SK), Ben Drápal, 
Martin Benc (SK)... 
Cena: 750 Kč (do 14. 8.), na místě 790 Kč, děti do 10 let zdarma. 

Bližší informace, rezervace vstupenek a registrace zájemců  
do týmu dobrovolníků na stránkách akce nebo na Fb. 


