
 

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR z 12. 6. není nutné  
od 15. června udržovat při bohoslužbách dvoumetrové rozestupy.  

I nadále však účastníci musí zachovávat hygienická pravidla. 

29. června – 5. července 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář I.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

29.6. 

Slavnost  

SV. PETRA A PAVLA, 

APOŠTOLŮ,  

hlavních patronů 

brněnské diecéze 

– doporučený svátek 

St. Jičín 17:00 

 

za P.Petra a P.Pavla Dokládalovy 

 

Úterý 

30.6. 

Sv. prvomučedníci 

římští 
St. Jičín 17:00 

za † Mgr. Věru Dokládalovou 

(96 let od narození) 

Středa 

1.7. 

Středa 13. týdne 

 v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

na úmysl o.biskupů 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

2.7. 

Čtvrtek 13. týdne 

 v mezidobí 
Petřkovice 16:00 mše svatá   

Pátek 

3.7. 

Svátek  

sv. Tomáše, 

apoštola 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

9:00 mše svatá v pečovatelském domě 

15:30 

17:00 

 

 

 

 

 

 

svátost smíření 

za † Martu Kovařčíkovou,  

† manžela, dva syny, za řeholní 

sestru Radimu Pavlíkovou  

a za dar zdraví a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

+ po mši sv. posezení u táboráku  

na farní zahradě (za příznivého počasí)  

Sobota 

4.7. 

Sv. Prokopa, opata 
 

Sv. Alžběty 

Portugalské 
 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 

za † rodiče Hasalíkovy, † staříčky 

Vrbovy, † sourozence a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu 
/intence z 20.6./ 

+ po mši sv. litanie k Panně Marii 

Fatimské a modlitba sv. růžence  

se zasvěcením jednotlivých stavů 

Neděle 

    5.7. 

Slavnost  

SV. CYRILA, 

MNICHA,  

A METODĚJE, 

BISKUPA,  

patronů Evropy, 

hlavních patronů 

Moravy 
 

STÁTNÍ SVÁTEK 

St. Jičín  8:00 
za farníky 
 

+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

St. Lhota 10:45  mše svatá   

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

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

28.6.2020           13. neděle v mezidobí  31./ročník XI. 
Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý; rozhlašujte, jak veliké věci vykonal 

ten, který vás povolal ze tmy ke svému podivuhodnému světlu. 

 

 

Milé děti, 

Pojďme v duchu do Betléma. Bylo to v zimě, venku pršelo, tak jako dnes,  

a bylo chladno. Pastýři šli ze své noční směny. Hlídali stáda, hlídali ovečky  

a teď vidí skupinu dětí, tak jako jste vy, nesly dárky, a ptali se těch dětí: 

„Koho hledáte?“ 

A děcka říkaly: „Pána Ježíše, on se dneska v noci narodil. 

Kde ho najdeme?“ Pastýři řekli: „Tam, v té jeskyni. Vidíte 

tu zář kolem?“ Děcka šly, nahlídly dovnitř a tam ne kočárek, 

ale obyčejné korýtko, ne bílé peřinky, ale sláma a Ježíšek 

se třásl zimou. Ta nejkurážnější přistoupila a řekla: 

„Ježíšku, maminka ti posílá mlíko.“  

Chlapec přišel a říká: „Pane Ježíši, náš tatínek vzal nejlepší ovčí kůžičku, 

aby tě mohla maminka přikrýt.“ A už ji kladl na Ježíška. – To byla krása a děti 

si říkaly: Jak je to možné? Vždyť on byl v nebi a na zemi ho poslali  

do jeskyňky. 

Uplynulo několik týdnů a zase bylo v Betlémě pozdvižení. Přišli černí 

služebníci, přijeli velbloudi a na velbloudech seděli králové, na hlavách koruny 

a ten nejodvážnější chlapec se jich zeptal: „Koho hledáte?“ Králové řekli: 

„Pána Ježíše, on se tady měl narodit.“ A všecky děti volaly: „Pojďte, my vás 

tam zavedem.“ Vedly je k té jeskyni a tam viděly, jak králové před Ježíškem 

klekli. Vy znáte to přísloví: Před lidmi se smeká, ale před Bohem se kleká. 

Poklekli pěkně.  

Zas uplynulo několik roků a to půjdeme do Nazareta. Ten je položený  

na svahu, jsou tam malé domečky a z jednoho domku bylo slyšet řezání pilou  

a sekání sekyrou. Tam bydlel nějaký tesař. Jestlipak víte, kdo to asi byl?  

– „Svatý Josef.“ A z okna bylo slyšet zpěv. Nějaká mladá krásná paní tam 

zpívala. Kdo to mohl být? – „Panna Maria.“ Na ně se děti dívaly, ale na jiného 

se těšily. Vzaly se za ruce a začaly zpívat: „Málo nás, málo nás, pojď, Ježíšku, 

mezi nás!“ A Ježíšek vyšel. Oči měl jak hvězdičky, vlasy jako svatozář, 

šatečky čisté, tak jak vy, děvčata, máte. Vzal je za ruce – a to bylo radosti. 

http://farnostsj.cz/


Lidé ani nevěděli, že Ježíšek je syn Boží. Ale děcka to brzo poznaly. Ježíšek nikdy 

neřekl škaredé slovo, nikdy neudělal nic zlého a tak ho děcka měly velmi rády.  

A teď máme naposledy – dneska ráno šel průvod tady v kostele. Chlapci se 

svíčkami, děvčata v bílém, věneček ve vlasech. A kdybych se vás teď zeptal: Koho 

hledáte? Co mně řeknete? – „Pána Ježíše.“ A je tady? Kde je? – „Ve svaté hostii.“ 

Ten zlatý domeček, tam on bydlí. To je svatostánek. A on vás má rád. On měl 

děti ze všech nejraději. A vy se na něj také těšíte, on k vám přijde.  

Jenom jednou byste neukázaly, kde je Pán Ježíš – a to bylo naposledy. V noci šli 

vojáci, měli provazy, měli meče, teď tam byly děti v Jeruzalémě a vojáci se ptali: 

„Kde najdeme Pána Ježíše?“ 

Co myslíte, zavedly děti ty vojáky do zahrady a řekly: „Tady je Pán Ježíš, 

chyťte ho, svažte ho, zabte ho“ – udělaly to děti? Udělaly byste to vy? – „Ne.“ Ale 

jeden to udělal. Víte, jak se jmenoval? Jidáš. A špatně dopadl. On pomohl Pána 

Ježíše chytit a nakonec sám se oběsil. 

Děti, když k vám Pán Ježíš přijde, nikdy ho nezraďte. Ať vám ve vašem srdíčku 

víra nezhasne, ať vaše skutky jsou dobré, ať mu zachováte věrnost až do konce. 

Tak tolik jenom pro vás. 

Teď slovíčko k rodičům. Když jste byli u křtu, kněz 

vám říkal na konci: Přijměte dítě, které jste Bohu 

obětovali. Není to jenom dítě vaše, je to dítě Boží. 

Veďte ho tak, ať se s ním v nebi shledáte. – Dneska 

hledíte na ty své děti jako na květy. A člověk se ptá: 

Dozrají ty květy v plody? Vyrostou z nich dobří, 

ušlechtilí lidé? Anebo někdo ty květy spálí a uláme? A potom všechna námaha byla 

nadarmo. Nejbolestnější je, když ty naděje na dobrý život z víry podkopávají sami 

rodiče. Co byste řekli mamince, která děvčátko nastrojila, do vlasů věneček dala  

a řekla: „Tak běž do kostela, já si půjdu zase lehnout…“ 

Co byste řekli o mamince, která ve společnosti řekne: „No, já jsem tu naši holku 

taky vypravila. Ať jde poprvé, ono to stejně je naposledy.“ 

A jsou ještě horší věci. Před kostelem, odkud vycházely rozradostněné děti  

po prvním přijímání, stál chlapec. Otrhaný. Že je svátek, to on ani nevěděl. Dívá se 

závistivě na své kamarády a kamarádky ze třídy – a on k svatému přijímání nesmí. 

Nazlobený přišel domů. Tatínek ještě ležel. Nespal. „Tati, když tys byl tak malý 

jako já, tys jistě u přijímání byl, proč mně to nedovolíš?“ Tatínek zaklel a na kluka 

křikl. Ale chlapec tu hořkost musí ze sebe vylít: „Proč já nesmím?“ Místo odpovědi 

dostal výprask. Ale jsou chvíle, kdy takové rány v člověku tu zatrpklost jen 

zafixují, upevní.  

Bylo to v pondělí. Chlapec šel ze školy, tam v továrně jeho tatínek pracoval. 

A najednou vidí, jak auto, které couvalo, přitisklo tatínka ke zdi. Z úst mu 

vyhrkla krev. Když teprve si šofér uvědomil, co se stalo, a popojel, tatínek 

spadl bezvládně na zem. Chlapec šel k němu a říká nahlas: „Tati, teď umřeš  

a já k přijímání půjdu.“ 

Je to veliká odpovědnost, když rodiče, kteří slibovali při svatém křtu, že 

dětem dají náboženskou výchovu, když jim ji nedají a ještě to, co tam bylo 

vybudováno, zbourají. A proto vás, rodiče, prosím, abyste Otčenáš, který při 

mši svaté budeme zpívat, obětovali za ty děti, které dnes Krista poprvé 

přijaly. Za ty děti budete jednou u Pána Boha vydávat počet. Moc bych vám 

přál, abyste se na nich už za svého života radosti a vděčnosti dočkali. 

Konečně pár slov vám, ostatním věřícím. Tak jako se na jaře vracejí 

vlaštovičky, jak vám kdysi maminka dávala věneček 

do vlasů, jak vám oblékala bílé šaty, jak vám na vaše 

hladké čílko dělala křížek… Je to už dlouho. 

Maminka odpočívá, ten kněz, co vás vedl, už také 

odpočívá na hřbitově, ale vy dnes můžete říct:  

Já jsem si víru uchovala, ta víra mně nikdy 

k špatnému nevedla, a když mně bylo nejhůř, o tu víru jsem se opřela. 

A tak si budeme přát my všichni, já, vy i tyto děti, aby až přijde ten 

rozhodný okamžik odchodu ze světa, aby k nám zase Pán Ježíš přišel  

– na světě naposledy. A potom abychom ho uviděli už slavného v nebeském 

království.  
/P.Alois Pekárek, z knihy „Hořící srdce“, vydalo nakl.Fibox Třebíč 1998/ 

Různá oznámení 

OPEN HEAVEN 19 – 35 let  
Už vám není osmnáct a život dospělých před 
vámi otevírá své možnosti? Jste plni naděje, 

očekávání, ale také otázek? Přiďte skrze 
společenství s ostatními spolu s Komunitou Blahoslavenství zakusit, že  

„Ten, který tě utvořil, také ví, co s tebou učinit."  /Sv. Augustin/ 

Kdy: 23.- 26.7. 2020 
Kde: Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce 

Program: Chvály, přednášky, sdílení, čas ve společenství, zážitkové 
aktivity, čas osobní modlitby, mše svatá, komunitní liturgie 

Finanční náklady: 900 Kč (vaše dary jsou určeny na podporu našich apoštolátů) 

Přihlášky na www.blahoslavenstvi.cz/open-heaven-pro-mlade-od-19-do-35-let 

http://www.blahoslavenstvi.cz/open-heaven-pro-mlade-od-19-do-35-let

