
 

7. září – 13. září 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

7.9. 

Sv. Melichara 

Grodeckého, kněze 

a mučedníka 

Janovice 14:30  za děti a mládež 

St. Jičín 17:00 
za † rodiče Věru a Františka 

Dokládalovy k výročí svatby 

Úterý 

8.9. 

Svátek  

Narození Panny 

Marie 

St. Jičín 

15:30 
pohřeb – Karel Bezděk   

smuteční obřad beze mše sv. 
/jáhen Glogar/ 

17:00 

za † Aloise a Cecílii Vahalovy 

z Kojetína, † vnuka, syna a dcery, 

dvoje rodiče a duše v očistci 

Středa 

9.9. 

Sv. Petra Klavera, 

kněze 

Palačov 16:00 mše svatá  /přesun ze 17.9./ 

St. Jičín 17:00 

za † Josefa Randuse, za živou  

a † rodinu Petřkovskou  

a Randusovu a za duše v očistci 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

10.9. 

Bl. Karla Spinoly, 

kněze a mučedníka 
Janovice 16:00 mše svatá 

Pátek 

11.9. 

Pátek 23.týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Zdeňka Indráka k nedožitým 

80inám, † rodiče z obou stran,  

† bratra a duše v očistci 

Sobota 

12.9. 

Jména  

Panny Marie 
St. Jičín 17:00 

za † Jaroslavu Heraltovou,  

† manžela, za živou a † rodinu 

Heraltovu a Bezděkovu,  

Boží ochranu a Panny Marie 

+ křest:  

Rozálie Daněčková 

Marie Daněčková 

Neděle 

13.9. 

24. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

sbírka  

na církevní školy 

St. Jičín  8:00 

za † Jaroslava Kovařčíka, dvoje 

rodiče, bratra, švagra, za řeholní 

sestru Radimu a za dar zdraví  

a ochranu Panny Marie pro živou 

rodinu /o.Petr/ 

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

St. Lhota 10:45  mše svatá  /o.Pawel / 

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

V průběhu měsíce září lze přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi (tato sbírka se běžně koná  

během Velikonoc u Božího hrobu). Kasička pro tento účel je nyní umístěna na stolku pod kůrem.  

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

6.9.2020         23. neděle v mezidobí            41./ročník XI. 
Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. 

Spravedlnost 
Nedávno jsem navštívil hrad Bouzov. U pokladny jsem se ptal, jestli se můžu 

podívat dovnitř, i když jsem sám. Optimisticky mi odpověděli, že během půlhodiny, 
než měla začít prohlídka, se určitě ještě někdo objeví. Nestalo se. Přesto jsem 
nepřišel zkrátka. Měl jsem soukromou prohlídku hradu. Neposlali mě s omluvou pryč, 
průvodkyně se věnovala jedinému návštěvníkovi stejně, jako kdyby dorazil celý 
zájezd. Zpočátku jsme byli neobvyklou situací oba zaskočeni, ale pak jsme si mezi 
oficiálními naučenými částmi výkladu, kterých se průvodkyně nehodlala vzdát, docela 
hezky popovídali o tom, co hrad nabízí ke zhlédnutí. Jako bonus jsme potkali 
princeznu s doprovodem, protože tam Česká televize právě natáčela nějakou 
pohádku. Péče věnovaná jedinému účastníkovi prohlídky hradu pro mě byla silnějším 
zážitkem než všechno, co jsem tam viděl. Je to přece také obchod. Od zájezdu by na 
vstupném vybrali dva a půl tisíce, a oni totéž udělali za mých šedesát korun českých. 

Stejně samozřejmě bychom to vždycky měli dělat i my. Dávat každému to, co mu 
náleží, a nevnímat vše jenom pohledem ekonomické výhodnosti. Bible pro takové 
jednání používá slovo „spravedlnost“, zatímco my máme toto slovo spojené spíše 
s trestáním zločinců a ani nás nenapadne, že i ty nejběžnější mezilidské vztahy mají 
se spravedlností něco společného. Nedostatek ohleduplnosti omlouváme tím,  
že v době ostrých loktů to prostě jinak nejde. Cítíme se ohroženi a bráníme se tím,  
že ohrožujeme jiné. Pomlouváme, občas si trochu přilepšíme na cizí účet, 
přizpůsobujeme pravdu svým potřebám. Kultivovaně a nenápadně přebíráme 
způsoby chování pistolníků z doby kolonizace amerického západu. Domníváme se,  
že vyhraje ten, kdo vystřelí jako první.  

Mám rád pohádky, ale s některými bych si dovolil polemizovat. 
Šípkové Růžence hrozilo, že kvůli malému škrábnutí usne spolu 
s celým královstvím navěky. Královští rodiče se snažili tragédii 
předejít tím, že z celého království odstranili všechno pichlavé  
a princeznu chovali jako trn v bavlnce. Nevyšlo to. Vše pokazil 
jediný trn, který byl součástí krásné růže. Bylo možné proti hrozícímu nebezpečí 
postupovat i jinak? Co kdyby se král s královnou místo odstranění všeho pichlavého 
pokusili zvýšit na maximální možnou míru odolnost své dcerušky proti škrábnutí? 
Mohli ji nechat denně pracovat v zahradě, aby jí ztvrdla kůže, mohla šermovat či jinak 
sportovat, jezdit na skautské nebo jiné tábory, pracovat na ekologické farmě v drsném 
horském prostředí. Trní by si mohlo dál píchat dle libosti a závistivá tetička sudička  
by mohla puknout vzteky, protože by její kletba nefungovala. 

/P.Václav Trmač, Naslouchat viděnému, Brno-Lesná 2017/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 

Malý oslík – aktivita (nejen) pro děti  

Milé děti, 

v naší farnosti bývalo zvykem, že jste v období školního roku dostávaly 

po nedělní mši svaté kartičky k nedělnímu evangeliu.  

V letošním školním roce nás čeká malá změna. Nedělními evangelii nás 

bude provázet časopis „Malý oslík“, který si budete moci pravidelně brávat 

v kostele. Při mši svaté tak budete moci sledovat Boží slovo převyprávěné 

postavičkou malého oslíka a navíc vás čekají i jednoduché křížovky nebo 

úkoly. Výhodou je, že tento časopis si budete moci (podle příslušné neděle 
– dnes je 23. neděle v mezidobí, cyklus A) 
kdykoli najít na internetu na stránkách 

www.malyoslik.cz  

A co myslíte? Proč právě oslík nás provází evangeliem? 

Možná proto, že oslík je symbolem pokory. 

  Toto zvířátko je nenáročné na stravu. 
 

  Často se spokojí i s okusováním bodláků. 
 

  Také se využívá k nošení těžkých břemen do vysokých kopců  

a hůře dostupného terénu. 
 

  A právě toto nenápadné zvířátko Bůh vyznamenal tím,  

že mělo čest být při Ježíšově narození v chudé Betlémské stáji. 
 

  Oslíka si také mohla chudá nazaretská rodina pořídit k přepravě, 

když prchala před krutým králem Herodem do Egypta. 
 

  A právě oslíka si Ježíš vybral ke slavnostnímu příjezdu  

do Jeruzaléma, kde byl za nás ukřižován, vstal z mrtvých  

a otevřel nám tak cestu do nebe… 

I nás chce malý oslík provázet na naší pouti tímto světem,  

abychom se jednou v nebi mohli s Ježíšem radovat   


