
 

6. července – 12. července 2020 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

6.7. 

 

Sv. Marie 

Gorettiové, panny  

a mučednice 
 

Den upálení mistra 

Jana Husa 
 

STÁTNÍ SVÁTEK 

St. Jičín - 

 

není mše svatá                        

 

Úterý 

7.7. 

Úterý 14. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

14:30 pohřeb - Jaroslava Macíčková  
/o.Pawel/ 

- není mše svatá 

Středa 

8.7. 

Středa 14. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín - 

není mše svatá 
není modlitební společenství 

Čtvrtek 

9.7. 

Sv. Augustina  

Žao Ronga, kněze,  

a druhů, mučedníků 
Janovice - není mše svatá 

Pátek 

10.7. 

Pátek 14. týdne  

v mezidobí 

Petřkovice 10:00 

svatba /u Lurdské jeskyně/ 
 

Jan Řehák a Gabriela Rokytová  
/o.Jakub Vavrečka/ 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče Františka a Marii 

Jakůbkovy, zetě Ludevíta 

Lindovského, pravnuka Damiána 

a živou rodinu       /intence ze 7.8./ 

Sobota 

11.7. 

Svátek  

sv. Benedikta, 

opata, patrona 

Evropy 

St. Jičín 
15:00 

zádušní mše svatá za † Františka 

Fabiána (pohřeb se konal bez účasti 

veřejnosti 27.3.2020) 

- není večerní mše sv. 

Neděle 

    12.7. 

15. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  8:00 

za † manžela Františka k 5. výročí 

úmrtí, † rodiče, Boží požehnání 

a ochranu Panny Marie pro živé 

rodiny 
+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

St. Lhota 10:45  mše svatá   

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 
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Jděte, učte všechny národy, praví Pán; já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. 

 

http://farnostsj.cz/


 
/www.pastorace.cz/ 

Různá oznámení 

Prázdninové putování rodin 

se svatým Janem Sarkandrem 
 

V letošním roce si připomínáme 400 let  
od umučení a 25 let od svatořečení 

moravského světce Jana Sarkandra. 
Navštivte během prázdnin místa 

spojená s jeho působením, dozvíte se 
spoustu zajímavostí z jeho života, 

uvidíte ho znázorněného na sochách  
či obrazech a můžete se zapojit  

do rodinné soutěže. 
Na každém zastavení našeho putování 

najdete u kostela na nástěnce 
informace a soutěžní otázky.  
Využít můžete chytrý telefon  

a odpovědi zaslat přes QR kód  
nebo elektronicky přes počítač.  

Soutěží se za rodinu. 
Pokud se chcete podívat do kostela, zkuste využít časy kolem bohoslužeb. 
Ohlášky s aktuálním pořadem bohoslužeb si můžete vyhledat na webových 

stránkách jednotlivých farností. Můžete navštívit tato místa: 
■ Charváty - kostel svatého Jana Křtitele 

■ Holešov - kostel svaté Anny 
(otevřen v projektu Otevřené brány) 

■ Holešov - kostel Nanebevzetí Panny Marie 
(otevřen v projektu Otevřené brány) 

■ Olomouc - katedrála svatého Václava 
■ Olomouc - kaple svatého Jana Sarkandra 

■ Svatý Hostýn - kaple svatého Jana Sarkandra 
■ Troubky - kostel svaté Markéty 

■ Tovačov - kostel svatého Václava 
■ Uničov - kostel Nanebevzetí Panny Marie 

■ Zdounky - kostel Nejsvětější Trojice 

Speciální cena bude čekat ty rodiny, které navštíví všech 10 míst a správně 
odpoví na soutěžní otázky. Do losování o ceny budou zařazené rodiny, které 

pošlou odpovědi alespoň ze tří stanovišť. Soutěž trvá po dobu letních prázdnin  
(od 1. července do 31. srpna 2020). Výherce budeme kontaktovat během září. 

http://rodinnyzivot.cz/soubor/sv.Jan%20%281%29_0.pdf
http://rodinnyzivot.cz/soubor/sv.Jan%20%281%29_0.pdf
https://www.dubnadmoravou.cz/poutni-kostel-panny-marie/
https://cirkevni-pamatky-holesova.webnode.cz/otevrene-brany-v-holesove/
https://cirkevni-pamatky-holesova.webnode.cz/otevrene-brany-v-holesove/
http://www.katedralaolomouc.cz/FixPage.asp?ID=19
http://www.svatymichal.cz/cs/
https://www.hostyn.cz/
http://www.farnosttroubky.cz/
http://www.farnostunicov.cz/
http://www.farnost-zdounky.info/

