
 

21. září – 27. září 2020  

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

21.9. 

Svátek  

sv. Matouše, 

apoštola  

a evangelisty 

St. Jičín 17:00 
za † otce Matouše Pazderu,  

† rodiče, bratry a duše v očistci 

Úterý 

22.9. 

Úterý 25. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † manžela, † dvoje rodiče,  

† rodinu a duše v očistci 

Středa 

23.9. 

Památka  

sv. Pia 

z Pietrelciny,  

kněze 

St. Jičín 17:00 

za ochranu Boží a Panny Marie 

pro živé rodiny, za † Josefa 

Lína, † rodiče a duše v očistci 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

24.9. 

Čtvrtek 25. týdne  

v mezidobí 
Hůrka 16:00 mše svatá 

Pátek 

25.9. 

Pátek 25. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

16:30 
za † Ing. Jiřího Horuta, † vnuka 

a Boží ochranu pro živou rodinu 

18:00 
Svatováclavský koncert 

Novojičínský sbor ZUŠ ONDRÁŠEK 

Sobota 

26.9. 

Sv. Kosmy  

a Damiána, 

mučedníků 
St. Jičín 

- nekoná se Běh svatého Václava 

17:00 za děti a mládež ze Starého Jičína  

18:00 
 

 

 
 

Přednáška PhDr. Radomíra 

Malého „Současný stav světa“ 

poté následuje 

TICHÁ ADORACE  /do 21:00/ 

Neděle 

27.9. 

25. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  
8:00 

hodová mše svatá za živé  

a † občany Starého Jičína /o.Petr/ 

po mši sv. se nekoná tradiční průvod  

na náměstí a svatováclavský jarmark 

14:30 
svátostné požehnání, TE DEUM 

  /o.Petr/ 

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

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

V průběhu měsíce září lze přispět na opravy chrámů ve Svaté zemi a pomoc tamním křesťanům. 

Kasička pro tento účel je umístěna na stolku pod kůrem. Všem dárcům velké díky.  

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

20.9.2020         25. neděle v mezidobí            43./ročník XI. 
Otevři, Pane, naše srdce, abychom naslouchali slovům tvého Syna. 

Nebeské království je 

podobné škole, ve které 

paní učitelka dala dětem 

závěrečnou písemku z matematiky.  

Některé děti byly dobře vychované, chytré a ukázněné, celý 

rok se pilně učily a už se těšily na zasloužené jedničky. Další 

žáci byli průměrní a procházeli celkem snadno s dvojkami  

a trojkami. Dalším počty moc nešly, ale rodiče jim platili 

doučování, aby nepropadli. Byli tam ale i žáci s poruchami 

učení a soustředění a také pár průšvihářů z narušených rodin, 

které své děti ani neposílaly každý den do školy.  

Chytré, nadané a pilné děti hned spočítaly všechny 

příklady bez chyby a zbytek hodiny si pod lavicí 

hrály s chytrými telefony.  

Ty průměrné se při počítání trochu zapotily,  

ale všechno stihly, i když s pár chybami. Ti, kdo 

chodili na doučování, počítali až do zvonění, 

nasekali nějaké chyby, ale určitě jim nehrozilo, že 

by propadli.  

Problémoví žáci ale do konce hodiny skoro nic nestihli – jen 

ten nejlehčí příklad, který dostávali pokaždé už od první třídy, 

takže ho znali zpaměti. 

Paní učitelka vybrala písemky, oznámkovala je a uzavřela 

klasifikaci. Když přišel den vysvědčení, začala si k sobě 

dopředu volat žáky, počínaje těmi nejslabšími, co skončili jako 

poslední. A představte si: Dostali samé jedničky! Když pak šli 

dopředu úspěšnější žáci, mysleli si, že dostanou něco víc, 

třeba třídní nebo ředitelské pochvaly, ale i oni dostali jen 

samé jedničky.  

Přišlo jim to strašně nefér, a tak si paní učitelce stěžovali: 

„Támhleti sotva chodili do školy, nedělali úkoly a nosili domů 

poznámky za špatné chování – a vy jste je ocenila úplně 

http://farnostsj.cz/


stejně jako nás, kdo jsme se celý rok pilně učili a byli vzorní  

a způsobní!“ 

Paní učitelka si jednoho z těch premiantů vzala stranou: 

„Poslouchej, mladý příteli, já ti opravdu nekřivdím. 

Copak sis nezasloužil samé jedničky? Vezmi si 

vysvědčení a jdi to s rodiči oslavit do italské cukrárny;  

já ale chci ocenit i kluka z nejhorší rodiny, aby pochopil, 

že je pro mě stejně důležitý jako ty. Nesmím ho snad  

za jeho snažení povzbudit? Tys měl v životě jen samé 

výhody. Štve tě, když ulevím těm, kdo poznali jen těžkosti?“ 

A takhle to chodí v nebeském království. Poslední mohou být 

první a první poslední.“ 
/z knihy „Parabible“, autor Alexandr Flek, vydalo nakl.Biblion 2019/ 

Různá oznámení 

Konference Poslaný a otevřený večer chval 
Již v sobotu 26. září 2020 se bude ve Valašských Kloboukách konat třetí 
ročník konference Poslaný o modlitbě chval a službě. Během dne budou  

na programu série přednášek a seminářů, mše svatá a večer chval.  
Hlavním řečníkem bude P. Fabrizio Ballanti (italský kněz, který sloužil v Mexiku, 
Latinské Americe a nyní působí ve Španělsku). Chvály povedou skupiny Lámačské 

chvály, Espé, MartinDom Worship a GedeON. Přehled všech řečníků a kapel, 
veškeré informace, přihlášku a program najdete na poslany.credonf.cz.  

Registrační poplatek za konferenci je 100 Kč, děti do 10 let mají účast zdarma. 
Přihlašování je možné do 20. 9., počet míst je omezený. 

Změnou je letos místo konání večerního programu konference, který je přístupný 
veřejnosti bez přihlašování. Mše svatá a večer chval se totiž budou konat  

na Masarykově náměstí a můžete se tak těšit na bohatý program  
pod širým nebem. (Večer chval se koná pouze za příznivého počasí,  

v případě nepříznivého počasí se uskuteční v Kulturním domě Klobučan  
a bude pouze pro přihlášené na celý den konference.) 

 

VÍKEND PRO OTCE S DĚTMI  

Březina u Javoříčka (30 km SZ od Olomouce) 

      Vypravte se spolu s dětmi prozkoumat, za doprovodu 

zkušených speleologů veřejnosti nepřístupnou jeskyni u Javoříčka. 
Tato nabídka je určena pro otce a děti od 7 let (tj. narozené v roce 
2013 a dříve). Je třeba, aby tatínci i děti byli alepoň průměrně 
pohybově zdatní, kvůli náročnosti pohybu v jeskyni (úzké průlezy, plazení apod.) a nemít strach 
ze stísněných prostor. Kromě adrenalinové výpravy do jeskyně je naplánován další společný 
program (hry venku i uvnitř, zajímavá prezentace o činnosti místních jeskyňářů, podle počasí 
slaňování a táborák, pěší pouť na nedělní mši svatou do Bouzova (6+6 km). Věřím, že to bude 
víkend, na který budete spolu s dětmi ještě dlouho vzpomínat. 

Termín: 16. - 18. října 2020. Začínáme v pátek večeří, končíme v neděli mezi 14.-15.hod. 

Přihlášky a více info na: www.rodinnyzivot.cz. 

 

 

https://poslany.credonf.cz/
http://jeskynari-pv.blog.cz/
http://www.rodinnyzivot.cz/

