
 

30. září – 6. října 2019, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

30.9. 

Památka  

sv. Jeronýma, kněze 

a učitele církve 

St. Jičín 17:00  
za děti a mládež ze Starého 

Jičína a z Kojetína 

Úterý 

1.10. 

Památka  

sv. Terezie od Dítěte 

Ježíše, panny  

a učitelky církve 
začíná růžencový měsíc 

Panny Marie 

St. Jičín 

16:30 

17:00 

 
 

 

 

 

modlitba sv. růžence 

za † Ludmilu Segeťovou,  

† manžela, † sourozence, 

švagrovou, švagry, za duše 

v očistci a Boží ochranu 

pro živou rodinu 
/intence z 16.9./ 

Středa 

2.10. 

Památka svatých 

andělů strážných 
St. Jičín 

16:30 

17:00 
 

modlitba sv. růžence 
na úmysl o. biskupa  
po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

3.10. 
Sv. Maxmilián Petřkovice 16:00 mše svatá 

Pátek 

4.10. 

Památka  

sv. Františka z Assisi 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

9:00 mše sv.v pečovatelském domě 

15:30 
16:30 

17:00 

 

 

 

svátost smíření 
modlitba sv. růžence 
za † rodinu Šodkovu  

a Dvorskou, poděkování  

za Boží ochranu a na jistý 

úmysl 

Sobota 

5.10. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 

za † rodiče a prarodiče,  

za duše v očistci,  

na poděkování za přijatá 

dobrodiní a vyprošení další 

pomoci a ochrany Boží  

a Panny Marie pro živé 

rodiny  /o.Pawel/ 
+ po mši sv. litanie k Panně 

Marii Fatimské a modlitba  
sv. růžence se zasvěcením stavů 

Neděle 

6.10. 

 

27. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 
 

hody Loučka 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  

7:15 

7:45 

 

 

 

modlitba sv. růžence 
za † Jaromíra Petřkovského, 

† rodiče z obou stran,  

za živou rodinu a duše 

v očistci         /intence z 21.9./ 

Loučka 10:00 

slavnostní mše svatá  

při příležitosti oslav  

100 let Orla  
/o.biskup  Mons. Martin David/ 

St. Lhota 11:15 mše svatá  /o.Dušan/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

      29.9.2019    26. neděle v mezidobí   44./ročník X. 
Ježíš Kristus stal se chudým, ačkoli byl bohatý, abyste vy zbohatli z jeho chudoby. 

 

http://farnostsj.cz/


/P.Angelo Scarano, www.pastorace.cz/ 

 

Různá oznámení 

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 
Milí farníci,  

naše přípravy na Mimořádný misijní měsíc říjen vrcholí.  

Téma tohoto měsíce zní MISIJNÍ MĚSÍC. Na nástěnce 

naleznete poslední zamyšlení papeže Františka, odkaz  

na biblický text, životopis svaté Terezie z Lisieux, a také úkoly pro děti. 

Pro každý den Mimořádného misijního měsíce října 2019 vydala 

Papežská misijní díla brožurku drobných Misijních úvah. 

V papírové podobě ji naleznete na pultíku  

u hlavního vchodu do kostela. 

Misijní úvahy si lze bezplatně stáhnout také jako aplikaci 

do mobilu s operačním systémem Android. V Obchodě 

Google Play ji najdete pod názvem Misijní měsíc říjen 

2019 a od 1. října vám bude automaticky nabízet 

jednotlivá zamyšlení podle data. Uživatelé internetu 

či operačního systému iOS mohou totéž využít 

na   www.misijnimesic.maweb.eu. 

Každý den se na výše uvedené stránce objeví nové 

zamyšlení. Texty můžete číst v internetovém prohlížeči, 

a to jak na počítači, tak v telefonu. 

********************************************************************************** 

Jednota Orel Loučka zve na oslavy 100. let výročí 
vzniku Orla ve dnech 4. - 6. října 2019. Oslavy vyvrcholí  

v neděli 6.10.2019 slavnostní mší sv., která se uskuteční v 10:00 v kapli  
sv. Anežky v Loučce. Mši sv. bude sloužit pomocný biskup Mons. Martin 
David. Více informací o programu oslav na plakátku v kostele. 

************************************************** 

„NEŽ DO TOHO VLETÍŠ“  
– sobota pro mladé lidi v době chození - 5.10.2019 

Jednodenní sobotní setkání, formou semináře, s přednáškami, diskusí  
a zábavnými aktivitami. Program je postavený na reálných zkušenostech 
manželských dvojic, pro mladé páry, které jsou ochotny věnovat vstupu  
do společného života ještě o něco víc …. 

Centrum pro rodinu shromáždilo za 25 let práce pokladnici zkušeností.  
Zdá se, že je možné vystihnout, jaké jsou přirozené zákonitosti, aby láska 
ve dvojici žila. Lze diskutovat o jakémsi „návodu k použití“ na život, čím 
dvojice může podpořit trvalou harmonii vztahu. Páry, které uvažují  
o svatbě, mohou malý kurz využít jako zastavení a reflexi svého společného vykročení. 

Témata jsme nazvali: Životní priority. Věčně omílaná komunikace.  
Naplňování potřeb - manželská maturita. 

Datum konání je 5. října 2019, od 9:30 do 18:00 hodin. 

Místo konání: klubovna Střediska RODINA Centra pro rodinu a sociální péči z. s. 
(v areálu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, Syllabova 19,  

Ostrava-Vítkovice, žlutá budova). Příjemné prostředí, občerstvení. 

Pro zajištění servisu pro účastníky budeme rádi, když se přihlásíte na webových 
stránkách www.prorodiny.cz   … tím si zajistíte občerstvení. Je ale možné přijít  
bez přihlášení, kurz je zcela otevřen veřejnosti. 

Informace: Maria Fridrichová, mfridrichova@prorodiny.cz; mobil 731 625 618. 

Pro účastníky zdarma. Akce je finančně podpořena statutárním městem Ostrava. 

https://issuu.com/papezskamisijnidila/docs/misijni_uvahy_mmmr19_web
http://na/
http://www.prorodiny.cz/
mailto:mfridrichova@prorodiny.cz

