
 

31. srpna – 6. září 2020  

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

31.8. 

Pondělí 22. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † maminku, za živou rodinu 

s prosbou o Boží ochranu a Panny 

Marie a na poděkování za přijatá 

dobrodiní 

Úterý 

1.9. 

Úterý 22. týdne  

v mezidobí 
 

Světový den modliteb  

za péči o stvoření 

St. Jičín 17:00 

za † tatínka, † maminku, Boží 

ochranu a Panny Marie pro živou 

rodinu 

Středa 

2.9. 

Středa 22. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

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

Čtvrtek 

3.9. 

Památka  

sv. Řehoře 

Velikého, papeže  

a učitele církve 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

Pátek 

4.9. 

Pátek 22. týdne  

v mezidobí 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

- není mše sv. v pečovatelském domě 

15:30 

17:00 

 

svátost smíření 

za † Annu Pavlíkovou a rodiče 

z obou stran 

Sobota 

5.9. 

Sv. Terezie 

z Kalkaty  

(Matka Tereza) 
 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 

za † Václava Rosu, † rodiče 

Petřkovské a Rosovy, † sestru, 

švagra a ochranu Boží a Panny 

Marie pro živé rodiny 

Neděle 

6.9. 

23. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  8:00 

za učitele a žáky na zahájení 

školního roku  /o.Petr/ 
+ žehnání školních pomůcek 

Janovice 9:30 hodová mše svatá  /o.Petr/ 

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 

30.8.2020         22. neděle v mezidobí            40./ročník XI. 
Otec našeho Pána Ježíše Krista ať osvítí vaše srdce, abychom pochopili, jaká je naděje těch, které povolal. 

MYŠLENKY NA MĚSÍC ZÁŘÍ 
1. Každý den je důležité udělat si chvíli ticha a v ní stanovit obrysy své další 

činnosti. 

2. Ticho není pouhá nepřítomnost slova, ale zbavení se zbytečných slov 

proto, abychom mohli slyšet Slovo. 

3. Hospodin v hluku není. Jeho hlas je tichý a jemný. Jestliže je modlitba 

pozvednutím duše k Bohu, pak ono pozvednutí nemůže být hlučnou a uřvanou 

sebeprezentací. 

4. Ježíš je tichý a pokorného srdce, a pokud ho máme následovat, musíme 

mu být podobní. 

5. I když jsme těžkým hříchem přišli o milost posvěcující, je Bůh stále přítomný 

jako ten, kdo je připraven s námi obnovit plné společenství, které bylo naším 

hříchem narušeno. 

6. Ticho je obtížné, uschopňuje však člověka k tomu, aby se dal vést Bohem. 

7. Boží milosti se na člověka vylévají skrze Písmo svaté, jemuž nasloucháme  

a o němž v tichu uvažujeme. 

8. Při úkonu proměňování zastává kněz úlohu Krista. Nehleď na jejich 

lidskou podobu, ale na milost jejich služby. 

9. Bez ticha neexistuje odpočinutí, pokoj ani vnitřní život. Ticho je přátelství  

a láska, vnitřní harmonie a pokoj. Ticho a pokoj jdou ruku v ruce. 

10. Zvuky a vášně nás odcizují sobě samým, zatímco ticho vždy nutí člověka, 

aby si kladl otázky o životě. 

11. Mlčení zraku spočívá v umění zavřít oči, abychom v nejhlubších  

a nejintimnějších oblastech své bytosti kontemplovali Boha, který je v nás. 

12. Pokora a modlitba se prohlubují v té míře, jak sluch, duch a jazyk 

v tichosti přebývají s Bohem, neboť Bůh promlouvá v tichu srdce. 

13. Věnujme hodně času Bohu, adoraci a modlitbě. Nechme se hojně a bez ustání 

živit Božím slovem. Je třeba dlouhé doby k tomu, aby naše srdce zpokornělo 

v kontaktu s Nejsvětější svátostí a dalo se proniknout Boží láskou. 

14. Svět se točí, ale kříž zůstává stát. 

http://farnostsj.cz/


15. Ticho je důležitější než každé jiné lidské dílo, protože vyjadřuje Boha. Skutečná 

revoluce pochází z ticha a vede nás k Bohu a k ostatním, abychom jim pokorně  

a velkoryse sloužili. 

16. Bůh je přítomný v naší duši nejen tehdy, když jsme v kostele,  

ale i v každou chvíli. 

17. Bůh je ticho a toto Boží ticho bydlí v člověku. V Bohu jsme neoddělitelně spojeni 

s tichem. 

18. Na světě není místo, kde by byl Bůh přítomen více než v lidském srdci.  

Srdce je skutečně Božím příbytkem, chrámem ticha. 

19. Samota je pro naslouchání Božímu tichu nejlepším stavem. Pro toho, kdo chce 

nalézt ticho, je samota horou, již je třeba zdolat. 

20. Nemějme strach zmlknout navenek i ve svém nitru, chceme-li být schopni 

vnímat nejen hlas Boží, ale i hlas, který máme vedle sebe, hlas ostatních. 

21. Ticho v každodenním životě je nezbytnou podmínkou, abychom mohli žít 

s druhými lidmi. Člověk, který není schopen ticha, nedokáže naslouchat svým 

nejbližším, milovat je a rozumět jim. 

22. Největší tajemství světa se rodí a rozvíjejí v tichu. Jak se vyvíjí příroda?  

V největší tichosti. Co je mimořádné, je vždy tiché. 

23. Ticho je největší svobodou člověka. Žádná diktatura, žádná válka, žádné barbarství 

mu tento božský poklad nemohou vzít. 

24. Člověk, který dokáže udržet na uzdě jazyk, má svůj život pod kontrolou,  

tak jako námořník ovládá loď. 

25. Je lépe mlčet a být křesťanem než mluvit a nebýt jím. Lepší je učit skutky  

než slovy. 

26. Čiňme vše, aby v nás přebýval Pán, abychom byli jeho chrámem a On byl 

v nás naším Bohem. 

27. Je třeba vzdalovat se nepokoje a přetvářky a tiše se vrhnout do Boží náruče.  

Naděje a síla člověka spočívají v tom, že tiše vsadí na Boha. 

28. Člověk se musí tiše postavit před Boha a říci mu: Pane, když jsi mi dal 

poznání a touhu po dokonalosti, veď mě stále k vrcholu lásky. Dej, abych tě stále 

více miloval, neboť jsi moudrým tvůrcem, který žádné dílo nenechá 

nedokončené. 

29. V modlitebním životě potřebujeme oporu. Nejlepším nástrojem je tichá  

a soustředěná četba Bible. 

30. Není nic menšího, tiššího a mírnějšího než Kristus přítomný v hostii. 

Tento maličký kousek chleba ztělesňuje dokonalou Boží pokoru a tichost,  

jeho něhu a lásku k nám. 
/ROBERT KARDINÁL SARAH S NICOLASEM DIATEM, z knihy „SÍLA TICHA – PROTI DIKTATUŘE HLUKU“,  

vydalo KARTUZIÁNSKÉ NAKL. HESPERION 2018/ 

Různá oznámení 

Letošní „Doba stvoření“ se zaměří  
na hříchy nespravedlnosti a zpustošení 

Zatímco slavení doby adventní, vánoční, postní a velikonoční se v církvi ustálilo již  
ve středověku, „doba stvoření“ se v křesťanských církvích slaví teprve od počátku nového tisíciletí. 
Je to několik týdnů od Dne modliteb za péči o stvoření 1. září do svátku sv. Františka z Assisi 
4. října, kdy mohou křesťané slavit Boží dílo stvoření, děkovat za ně a věnovat zvláštní pozornost 
vztahům mezi sebou navzájem a s celým stvořeným světem. 

Během této doby se křesťané nejrůznějších tradic shromažďují k modlitbě za stvoření  
a společně jednají v jeho prospěch. Desetitisíce křesťanů na šesti světadílech slaví tuto dobu  
při rozmanitých událostech pořádaných dobrovolníky, od modlitebních setkání přes besedy  
po společný úklid zeleně. 

Celosvětovým tématem oslav roku 2020 je „Milostivý rok pro Zemi“ se zaměřením na obnovu  
a uzdravení z hříchů nespravedlnosti a zpustošení. Jako pomůcku všem, kdo by se v České 
republice do celosvětových oslav chtěli v rámci svých farností, sborů nebo společenství zapojit, 
zveřejnila iniciativa „Žít Laudato si“  český překlad „Průvodce slavením“. Ve formátu pdf si ho lze 
stáhnout na www.doo.cz: „Průvodce slavením Doby stvoření 2020.“ 

/www.cirkev.cz/ 

Milí mariánští ctitelé, 

zveme Vás na letošní Valnou hromadu, 

přeloženou na neděli 6.září 2020 a  konanou 
v den Pouti členů Matice svatohostýnské  

na Svatém Hostýně.  

Program: 9:15 hod pontifikální mše svatá.  

Po mši svaté následuje již tradiční Valná hromada za přítomnosti  

otce biskupa, výboru Matice svatohostýnské, zástupců duchovní správy, 
revizní komise a redakční rady Listů svatohostýnských  

v Jurkovičově sále (muzeum). 

Všichni jste srdečně zváni.      Výbor Matice svatohostýnské 

Výuka náboženství ve školním roce 2020/ 2021 

1. ročník: pondělí 5. vyučovací hodina (11:35 – 12:20) Mgr. Marcela Cigánková 

2. ročník: pátek 5. vyučovací hodina (11:35 – 12:20) Mgr. Marcela Cigánková 

3. ročník: středa 6. vyučovací hodina (12:30 – 13:15) Mgr. Marcela Cigánková 

4. - 5. ročník: úterý 6. vyučovací hodina (12:30 – 13:15) Mgr. Jana Hasalová 

6. - 9. ročník: čtvrtek 7. a 8. vyuč. hod./ co 14 dní (13: 30 – 15:00) Mgr. Jiří 

Adamec 

Výuka náboženství začne od 2. týdne, tedy od 7. září. Děti z 1. ročníku budou 

mít 1. hodinu náboženství až 14. září, kvůli zkrácenému počtu vyučovacích 

hodin v prvních školních dnech. 

http://www.zitlaudatosi.cz/wp-content/uploads/2020/08/Pr%C5%AFvodce-slaven%C3%ADm-Doby-stvo%C5%99en%C3%AD-2020.pdf

