
 

21. října – 27. října 2019 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

21.10. 
Bl. Karel Rakouský 

Hůrka 16:00 mše svatá   /namísto 24.10./ 

St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

modlitba sv. růžence 

za † manžele Honešovy a 

dceru Oldřišku z Palačova 

Úterý 

22.10. 

Sv. Jana Pavla II., 

papeže 
St. Jičín 

7:30 

8:00 

 

 

modlitba sv. růžence 

za † manžela, † rodiče 

z obou stran a za živou 

rodinu Kosturovu  /o.Petr/ 

Středa 

23.10. 

Sv. Jana 

Kapistránského, 

kněze 

St. Jičín 

16:00 

16:30 

 

 

modlitba sv. růžence 

za rodinu Karla Rosy  

z Loučky  /o.Pawel/ 
po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

24.10. 

Sv. Antonína Marie 

Klareta, biskupa 
- -  - 

Pátek 

25.10. 

Pátek 29. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

 

 
 

modlitba sv. růžence s dětmi 

dětská mše svatá 

za † Ladislava Dobeše,  

† sestru Helenu a † rodiče 

Dobešovy a Horákovy  
/o.Petr/ 

Sobota 

26.10. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 

8:00 
podzimní brigáda – úklid listí 

kolem kostela a fary  

16:30 

17:00 

 

 

 

modlitba sv. růžence 

za † Františka a Martu 

Rosovy, Boží ochranu  

a Panny Marie pro živou 

rodinu 

18:00 TICHÁ ADORACE  /do 22:00/ 

Neděle 

27.10. 

ZMĚNA ČASU 

 (03:00-02:00) 

 

30. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

 

hody Vlčnov 

St. Jičín  

7:15 

7:45 

 

 

modlitba sv. růžence 

za živé a † občany 

Vlčnova  /o.Petr/ 
 

+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

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

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

       20.10.2019    29. neděle v mezidobí   47./ročník X. 
Boží slovo je plné života a síly, a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími myšlenkami a hnutími. 

Světový den modliteb za misie, u nás známý pod názvem  

Misijní neděle, se slaví každý rok předposlední neděli v říjnu.  
Tento den je spojený s finanční sbírkou na podporu misijních oblastí.  

Slaví se v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa již od roku 1926. 

Papež k této příležitosti vydává poselství, národní ředitel Papežských misijních děl 
píše dopis, který je rozesílán do všech farností. Věřící ve všech katolických 
farnostech světa se tedy během Misijní neděle společně modlí a finančně 
přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou následující rok 
podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze 
Papežské misijní dílo šíření víry, jehož počátky sahají do roku 1818.  

„Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou 

platnost jeho misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.) 

V říjnu, lidově známém jako „misijní měsíc“, slavíme svátek Panny Marie 

Růžencové. Každý z dvaceti růžencových desátků je věnován rozjímání 

o životě Ježíše nebo Panny Marie. Slovo tajemství zde odkazuje na pravdu 

naší víry, ne na něco nepochopitelného. Když se katolíci modlí růženec, mají 

rozjímat o všech dvaceti pravdách víry uvedených v Bibli nebo nauce církve. 

Tato „tajemství“ jsou seskupena do čtyř kategorií: Radostný, Bolestný, Slavný 

a Světla. Pro mnoho katolíků je růženec pravou kontemplativní modlitbou, 

zdrojem hlubokého rozjímání. 

V únoru roku 1951 vyslovil arcibiskup Fulton J. Sheen v rozhlasovém pořadu  

The Catholic Hour jedinečný pohled na růženec. Řekl: „Musíme se modlit, ale ne  

za nás samotné, nýbrž za svět. Proto jsem navrhl Celosvětový misijní růženec.  

Každý z pěti desátků má jinou barvu, která představuje určitý světadíl.“  

Taková modlitba růžence má napomoci papeži a celé církvi plnit misijní příkaz. 

Navržené Sheenovo schéma (ať už růženec obsahuje barevné korálky nebo 

ne) vypadá takto: první zelená označuje lesy a pastviny v Africe; 

druhá modrá oceány obklopující ostrovy v Tichém oceánu; třetí bílá Evropu, 

sídlo Svatého otce, pastýře církve; čtvrtá červená připomíná oheň víry, který 

misionáři přinesli do Ameriky a pátá žlutá představuje ranní světlo Východu 

a Asie. Tento přístup se soustřeďuje na „misijní úmysl“ každého desátku; 

snadno se doplňuje k běžnému způsobu modlitby růžence. Připomeňme,  

že sv. Jan Pavel II. povzbuzoval všechny zintenzivnit modlitbu růžence  

„pro získání milostí od Boha, které církev a lidstvo zvláště potřebují.“ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 
 

Frýdek-Místek - Poutníci, kteří se vydají do frýdecké baziliky 
Navštívení Panny Marie, mohou získat plnomocné odpustky. 
Poutnímu místu je v jubilejním roce 20. výročí povýšení kostela 
Navštívení Panny Marie ve Frýdku na baziliku minor udělil papež 
František. O privilegium požádal Svatého otce biskup František 
Václav Lobkowicz. Odpustky spojené s návštěvou poutního místa 
je možné získat v období od 13. května do 27. října 2019. 

Pro získání odpustků je nutné splnit obvyklé podmínky (svátost 
smíření, svaté přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce), přijít 
jako poutníci na toto poutní místo a účastnit se tam při zvláštních 

příležitostech obřadů k tomuto výročí, nebo alespoň po odpovídající čas setrvat 
ve zbožném rozjímání, a přitom připojit modlitbu Páně, Vyznání víry a vzývání 
Panny Marie a sv. Jana Křtitele. 

Dekret Apoštolské penitenciárie uvádí, že plnomocné odpustky mohou věřící 
obdržet také pro duše zemřelých v očistci. V tomto případě je nutno připojit 
ještě modlitbu za zemřelé. 

Starší, nemocní a ti, kteří ze závažných příčin nemohou být přítomni fyzicky, 
mohou získat plnomocné odpustky taktéž, pokud nemají zalíbení v žádném 
hříchu, mají úmysl co nejdříve splnit tři obvyklé podmínky a pokud se účastní 
slavností duchovně a obětují přitom své modlitby i bolesti a těžkosti svého života 
milosrdnému Bohu. 

Bazilika bude přístupná ve všední dny kromě pondělků od 9.00 do 15.00  
a v neděle od 13.00 do 17.00. 

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

Na základě dovolení  Apoštolské Peninenciárie ze dne 8.10.2012 
mohou věřící v naší republice získat plnomocné odpustky pro duše 
v očistci už v týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé (tedy 
od 25. října), pokud z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy 
v obvyklé době od 2. do 8. listopadu. 

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

 ZMĚNA ZAČÁTKU MŠE SV. na Starém Jičíně 

Od neděle 3.listopadu, tj.za 14 dní bude nedělní bohoslužba v našem kostele 
posunuta ze 7:45 na 8:00. Tato změna byla projednána na farní radě. Hlavním 

důvodem je nový autobusový jízdní řád o víkendu. Vycházíme tak vstříc farníkům 

z okolních obcí, aby mohli včas přijít na mši sv. a naopak po mši sv. nemuseli dlouho 
čekat na odjezd domů.  

Změny nastaly také ve farnosti Bernartice n.O., kam dříve dojížděl o.Petr, a proto bylo 
třeba sloužit mši sv. na Starém Jičíně v dřívějším čase. V Bernarticích začíná nedělní 

mše sv. také v 8 hod.  


