
 

Na základě nařízení Vlády ČR od 8. června platí nová opatření,  
na základě kterých se mohou konat akce do 500 osob (týká se i bohoslužeb),  

vždy však se zachováním daných hygienických pravidel. 

15. června – 21. června 2020  

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář III.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

15.6. 

Sv. Víta, 

mučedníka 

Palačov 16:00 mše svatá  /přesun z 18.6./ 

St. Jičín 17:00 za † MUDr. Víta Dokládala 

Úterý 

16.6. 

Úterý 11. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 8:00 

za živou a † rodinu Horákovu  

a Petřkovskou a duše v očistci 

Středa 

17.6. 

Středa 11. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín - 

není mše sv. 

/intence přesunuta na jiný termín, 

který bude oznámen později/ 

není modlitební společenství 

Čtvrtek 

18.6. 

Čtvrtek 11. týdne  

v mezidobí 
- - není mše sv. 

Pátek 

19.6. 

Slavnost 

NEJSVĚTĚJŠÍHO 

SRDCE JEŽÍŠOVA 

Sv. Jan Nepomuk 

Neumann 

St. Jičín 

 

17:00 
 

 

dětská mše svatá 

za farníky 

 

Sobota 

20.6. 

Památka 

Neposkvrněného 

Srdce Panny Marie 

St. Jičín 

 

17:00 
 

za † rodiče Hasalíkovy, † staříčky 

Vrbovy, † sourozence a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu 
/mše svatá NENÍ s nedělní platností/ 

Neděle 

    21.6. 

12. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 
sbírka na dostavbu 

Diecézního střediska 

mládeže ve Staré Vsi  

nad Ondřejnicí 

St. Jičín  8:00 

za odpočinutí věčné pro † Josefa 

Rybáře, † Ladislava Frydrycha 

k výročí úmrtí a Boží požehnání 

pro živou rodinu 
+ 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 

14.6.2020           11. neděle v mezidobí  29./ročník XI. 
Přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu. 

Koronavirus je jako velký megafon 
Virus, který se nyní šíří po světě a způsobuje čínskou 
chřipku (nemoc kovid 19), nese označení „Koronavirus“. 
Výraz Koronavirus (Coronavirus) označuje viry, které 
způsobují onemocnění zvířat a lidí. Jejich vlastností jsou 
právě případy přenosu mezi živočišnými druhy. Název 

„korona“ pochází z latinského slova Corona (koruna) je odvozen  
od charakteristického uspořádání vnější stavby obalu virů ve tvaru 
královské koruny (či přeneseně sluneční koróny). 

Dvě koruny - královská a trnová 

o Královská koruna je symbolem moci a autority 

Koronavirus se viditelně podobá koruně. Koruna je symbolem moci  
a autority – a tento virus má nad námi lidmi opravdu obrovskou moc. 
Pouhým okem je sice neviditelný, ale povšimněte si, k čemu všemu 
miliony – vlastně miliardy – lidí donutil, a co všechno kvůli němu naopak 
dělat nemůžeme. 

Důrazně nám také připomíná, jak jsme zranitelní. Člověk na svou 
smrtelnost snadno zapomíná. Koronavirus dokládá, že náš vztah ke 
stvoření a také vztah stvoření k nám není v pořádku. A že se to nestalo 
náhodou. 

o Trnová koruna je naší nadějí 

Ale existuje ještě jiná koruna, která je naší nadějí: trnová koruna, 
kterou vložili Pánu Ježíši u soudu na hlavu předtím, než byl popraven. 
Tato koruna dokládá, jak hluboká je propast mezi stvořením a jeho 
Stvořitelem. Zemi stvořil Bůh, ne my. Nejsme jejími majiteli, přestože  
o to usilujeme. Jsme jen nájemníky a správci a máme v této věci 
nedostatky – mnozí z nás si zpackali život nebo ho zpackali druhým, 
nemluvě o tom, co jsme provedli s planetou. 

Není možné připravit pro lidi dva ráje: jeden ve spojení s Bohem  
a druhý bez Boha. Koronavirus velmi rychle bortí naše iluze o tom,  
že na zemi vybudujeme dokonalý svět. Naše původně netečné,  
či dokonce samolibé reakce se jeho přičiněním mění v upřímné zděšení, 
pocit zmaru a hněv. 

http://farnostsj.cz/


V porušeném světě, který je důsledkem hříchu ničen, jsou bolest a utrpení 
nevyhnutelné. Dokud nezačal na celé planetě řádit koronavirus, před touto 
realitou jsme možná utíkali. Teď ho už ale nelze ignorovat, stejně jako 
nelze ignorovat otázky života a smrti, na které nás upomíná. 

Koronavirus - velký megafon 

„Bůh k nam potichu mluví uprostřed našich rozkoší, 
hovoří k nám i v našem špatném svědomí, 

ale nahlas křičí, cítíme-li bolest. 
Je to jeho megafon, kterým burcuje hluchý svět.“ (C. S. Lewis) 

Koronavirus nám může posloužit i jako velký megafon a připomenout nám 
onu definitivní statistiku: totiž že každý jeden z nás zemře.  

Koronavirus, navzdory spoušti, kterou napáchá, nám může posloužit k velmi 
prospěšnému účelu: a to tehdy, přiměje-li nás k tomu, abychom se obrátili  
k Bohu, kterého jsme roky nebrali na vědomí; k Bohu, který měl na hlavě 
trnovou korunu – jen aby nás přivedl zpátky k sobě a přenesl nás do nového 
neporušeného světa, kde již není smrti. 

/www.pastorace.cz, zpracováno podle knihy: 
Prof. John Lennox: Kde je Bůh v době koronaviru?, 

kterou vydala BTM.cz./ 

Různá oznámení 

Na Velehrad se letos dostanete jen s místenkou 

Ve dnech 4. a 5. července ožívá Velehrad tradičními 
cyrilometodějskými oslavami, kterých se každoročně 

účastní na 30 tisíc lidí. To je letos nemožné, přesto Dny lidí dobré vůle budou.  
I když v omezeném režimu – pouze s místenkou jak na benefiční koncert,  
tak na slavnostní bohoslužbu. Celý poutní areál bude muset být z důvodu 
kapacitních opatření uzavřen. Každoroční aktivity pro rodiny ani setkání 

vozíčkářů se tak letos konat nemohou. 

„Samozřejmě záleží na vývoji koronavirové pandemie a s ní souvisejícím vládním 
opatřením, nicméně pokud se situace nezhorší, počítáme, že Dny lidí dobré vůle letos 
navštíví několik stovek lidí,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef Kořenek. 
Benefiční koncert ale budou moci zhlédnout všichni, a to díky přímému přenosu 
Českou televizí a Českým rozhlasem. „Propojí nás modlitba,“ dodal Kořenek. 

Benefiční koncert 
Hudební hostitel Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica s Hradišťanem si na velehradské 
pódium pozve Miroslava Žbirku, děti základních uměleckých škol nebo Pěvecký 
sbor Stojanova gymnázia. Výtěžek z letošního ročníku poputuje na pomoc lidem, 
kteří kvůli koronavirové pandemii přišli o peníze nutné k zajištění základních životních 
potřeb. Vybrané peníze budou použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické 
životní situaci, dětem a matkám s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova, 
opuštěným nebo starým lidem. Sbírku organizuje Charita ČR. 

Místenky 
Místenky dostanou především lidé, kteří během jarní pandemie „bojovali  
v první linii“. Pozvánku tedy obdrží záchranáři, lékaři a sestry, hasiči, vojáci, 
policisté, dobrovolníci či pracovníci charit. 

„Samozřejmě se budeme snažit vyčlenit a zajistit i místa pro tradiční poutníky. 
Můžete se zkusit přihlásit pomocí formuláře a podle přijetí přihlášek vás 
budeme kontaktovat,“ vysvětlil Kořenek. Místenek bude tolik, kolik umožní 
aktuální vládní nařízení. Budou platit jak pro večerní koncert 4. července,  
tak pro poutní bohoslužbu 5. července. 

A důležité upozornění: 
Během letošních oslav nečekejte na Velehradě žádné atrakce, stánky ani 
parkovací plochy. „Vzhledem k tomu, že po oba dva dny budeme muset 
dodržet limit pro počet lidí, kteří se mohou setkat na jednom místě, jsme nuceni 
odvolat i tradiční kolotoče a stánkový prodej,“ přiblížil další změnu Aleš 
Mergental, starosta.  

S tím také souvisí dopravní obslužnost. „Na Velehradě ani na obchvatu Starého 
Města nebudeme organizovat žádná parkoviště ani kyvadlovou dopravu pro 
poutníky. Počítáme s tím, že všichni budou respektovat to, že letošní Velehrad 
bude probíhat především prostřednictvím symbolického propojení,“  
doplnil Mergental.  Bližší informace na www.velehrad.eu 

LETNÍ POBYT  

PRO ŽENY NA CESTĚ ŽIVOTA 
Pobyt je určen pro ženy všech věkových skupin, vdané, svobodné, rozvedené  

i vdovy, které prožívají obyčejný život a znají i třeba problémy v rodině,  

v práci, s dětmi menšími nebo už dospělými, nebo prodělaly těžkou nemoc, 
zažily úmrtí někoho blízkého a podobné situace. Setkání bude bez dětí. 

Začínáme ve středu večer, končíme v neděli odpoledne, takže na pobyt stačí 
si vzít pouze 2 dny dovolené. Zažijete přednášky odborníků, po nich schůzky  
v menších skupinách se zamyšlením nad předneseným tématem, vycházky, 
kreativní dílny, táborák, mše sv. ve společenství žen.  Po celou dobu je 
přítomen kněz i odborníci k možnostem individuálních konzultací. Čas si 

můžete rozvrhnout podle své představy - můžete být více sama, v modlitbě 
nebo nechat se povzbudit zkušenostmi a silou žen, které tam budou přítomné. 
  

Organizační informace:  15.  - 19. července 2020, Velké Losiny,  
penzion Brněnka (nedaleko zámku a lázní). 

CENA A DALŠÍ INFORMACE:  závisí na vámi zvolené variantě.  
- více na webových stránkách www.rodinnyzivot.cz 
  
PŘIHLÁŠKY: vytiskněte si přihlášku z výše uvedených webových stránek, 
vyplňte a pošlete emailem nebo poštou na adresu:  
Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2. 772 00 Olomouc 
 
Bližší informace:  Marcela Řezníčková 
mobil: 720 110 750, telefon: 587 405 250-1 
email: reznickova.marcela@ado.cz 

http://www.btm.cz/index.php?menu=letacek&cely=ano&jaky=1182
http://www.btm.cz/
http://www.velehrad.eu/
http://rodinnyzivot.cz/soubor/Jednoduch%C3%A1%20%20p%C5%99ihl%C3%A1%C5%A1ka.pdf

