
 

28. září – 4. října 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

28.9. 

Slavnost  
SV. VÁCLAVA, 

MUČEDNÍKA, 

hlavního patrona 

českého národa 

– doporučený svátek 
STÁTNÍ SVÁTEK 

St. Jičín 8:00 za představitele státu 

Úterý 

29.9. 

Svátek  

sv. Michaela, 

Gabriela a Rafaela, 

archandělů 

St. Jičín 17:00 
za † manžela, † dvoje rodiče  

a živou rodinu Kosturovu 

Středa 

30.9. 

Památka  

sv. Jeronýma, kněze 

a učitele církve 
St. Jičín 17:00 

 

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

Čtvrtek 

1.10. 

Památka sv. Terezie 

od Dítěte Ježíše, 

panny a učitelky 

církve 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

Pátek 

2.10. 

Památka svatých 

andělů strážných 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

- není mše sv. v pečovatelském domě 

 

16:30 

 

dětská mše svatá 

za živé a † spolužáky a učitele 

(ročník 1946), Boží ochranu  

a Panny Marie  
/o.Michal Krenželok/ 

Sobota 

3.10. 

 Sobotní památka 

Panny Marie  
 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 

poděkování Pánu Bohu,  

Pánu Ježíši a Panně Marii  

za 30 let řeholního života 
/o.Pawel/ 

+ po mši sv. litanie k Panně Marii 

Fatimské a modlitba sv. růžence se 

zasvěcením jednotlivých stavů 

Neděle 

4.10. 

27. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  8:00 

za † manžela Františka, † rodiče 

Macháňovy a Janyškovy a duše 

v očistci /o.Petr/ 

Loučka 8:00 hodová mše svatá /o. Jan Slavík/ 

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

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

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

27.9.2020         26. neděle v mezidobí            44./ročník XI. 
Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. 

Svatý Václav nás provází už přes 1000 let 
Svatý Václav je postavou, která provází České dějiny více než tisíc let,  

což je dlouhá doba. Ve světle legend je Václav představován jako 

vzdělaný vladař, dobře vychovaný babičkou Ludmilou a kněžími, úspěšně 

vládnoucí a přitom zbožný, vedoucí život spíš mnišský než světský.  

Jak se ale na něj dívat dnes, v souvislostech dnešní doby?  

Zkusme přijmout výzvy, které nám i přes prostor tisíci let dává. 

Václav nehledal okamžitý prospěch 
Na čem tento muž v životě stavěl? Rozhodně se nevyhnul své životní 

vladařské roli. Ale tím jeho život nevrcholil a neskončil. Jeho zakotvení bylo 

v křesťanské víře, která ztvárňovala jeho život. A to nebylo v jeho okolí 

obvyklé. Bylo to možná stejně nesamozřejmě, jako je tomu u nás dnes.  

A Václav, i ti, kdo ho vychovávali, zejména jeho babička Ludmila, tuto 

odlišnost od okolí pěstovali a nesli, i když jim život nakonec neusnadnila. 

Jinak řečeno: Václav se nezabýval jen tím, čím se zabývali ostatní  

a nestavěl jen na tom, co přineslo okamžitý prospěch. Máme také tuto 

úroveň? 

Václav stál u základů křesťanské Evropy 
Další otázka se týká širších souvislostí. Kníže Václav byl 

spolubudovatelem základů křesťanské Evropy. 

Té Evropy, ve které se – přes mnoho krutostí – 

vypěstovala úcta k životu, chápání života jako součásti 

dějin, péče o potřebné a bezmocné, nádherné plody 

výtvarného, slovesného i hudebního umění, rozvinutá 

filozofie a nakonec i rozvinuté přírodní vědy. 

Jaký vzor nabízíme mladým lidem dnes? 

Rytíře nebo švindlíře? 
A co my dnes, jakou civilizaci, jakou Evropu dnes společně vytváříme? 

Jakou roli hraje v našem snažení péče o věci trvalé, jakou péče o to,  

co dnes koupíme, pozítří zahodíme? Jakou roli v této civilizaci hraje 

moudrost, kterou nelze zaměnit ani za vychytralost, ani za peníze? 

Spoluvytváříme civilizaci, ve které má čestnost důležitou roli? Jaký vzor 

nabízíme mladým lidem? Rytíře nebo vychytralého švindlíře? 

/www.pastorace.cz, zpracováno podle přednášky Aleše Opatrného: 

"Vliv svatováclavské tradice na náboženský život v Čechách"/ 

http://farnostsj.cz/
http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Vliv-svatovaclavske-tradice-na-nabozensky-zivot-v-Cechach-Ales-Opatrny.html
http://www.pastorace.cz/Tematicke-texty/Vliv-svatovaclavske-tradice-na-nabozensky-zivot-v-Cechach-Ales-Opatrny.html


Různá oznámení 

DOPIS O ZMĚNĚ KONÁNÍ DIECÉZNÍ POUTI ZA RODINY A POVOLÁNÍ 

Sestry a bratři v Kristu, 
přeji vám, ať Kristův pokoj a jeho milost naplňuje vaše srdce. Všichni  

ve zprávách sledujeme nepříznivý vývoj situace s pandemií koronaviru. 
Doléhají na nás některá opatření, ale pevně věřím, že při zachování opatrnosti  
a vzájemné ohleduplnosti budeme moci prožívat čas zkoušek tak, abychom 
vyšli obnoveni a posíleni ve víře. Apoštol Pavel nás ujišťuje: „Jsem jist, že ani 
smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani 
žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže 
nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.” (Řím 8,38.39)  

To však neznamená, že bychom měli některé situace zlehčovat. 

Po zvážení všech okolností jsem proto rozhodl, že Diecézní pouť  
za obnovu rodin a povolání ke kněžství nebo zasvěcenému životu letos 
prožijeme jinak, než bylo připravováno. Uskuteční se v sobotu 3. října 
v bazilice Navštívení Panny Marie pouze v rámci společenství věřících 
z Frýdku-Místku. Začneme v 17:00 hodin modlitbou růžence, skloníme se při 
adoraci před Ježíšem v Nejsvětější svátosti oltářní a v 18:00 hodin budu slavit  
na úmysl rodin a povolání mši svatou.     

Vás všechny v diecézi prosím, abyste se k této pouti připojili duchovně  
ve svých farnostech a rodinách. Modlitba růžence, adorace a účast na mši 
svaté, to má před Bohem velkou cenu a velká je síla modlitby i v menších 
společenstvích, kde je Pán Ježíš Kristus uprostřed věřících.  

Moc vás prosím, věnujte v tento den čas vroucí modlitbě, aby nás dobrý 
Bůh obdaroval povoláními, a mladí lidé aby dokázali s velkorysostí na toto 
Boží volání odpovědět: „Ano, zde jsem, abych konal tvou vůli, můj Bože.”  
(Žid 10,7) Přenos z poutě ve Frýdku bude také možné sledovat na YouTube 
kanálu frýdecké farnosti.  

G. K. Chesterton napsal: „Každý člověk solidní náboženské tradice rozumí 
dvěma věcem - svobodě a poslušnosti. První znamená, že ví, kdo je, druhá, 
že ví, komu důvěřovat.” Víme, komu můžeme důvěřovat! Bohu, který je štědrý 
v milosrdenství!  

Začal jsem přáním Kristova pokoje. Na závěr k tomu tedy připojuji přání 
důvěrné a důvěřivé víry a ze srdce vám žehnám 

+ Mons. Martin David   
apoštolský administrátor 
********************************************************************** 

 Koncert Marka Ebena (recitace) a Tomáše Thona (varhany) se uskuteční  
v pondělí 28. září v 17.00 hodin ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie  
ve Valašském Meziříčí. Na programu je recitace úryvků z knihy J. A. Komenského 
„Labyrint světa a ráj srdce“ s varhanním doprovodem hudby od skladatele Petra Ebena. 
Vstupné 200,-Kč. 

Krátká výzva biskupů k nadcházejícím volbám 

Přinášíme vám text krátké výzvy českých  
a moravských biskupů k volbám  

do zastupitelstev 13 krajů a do Senátu, které 
se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020. 

Sestry a bratři,  
být katolickým křesťanem by mělo znamenat být zodpovědným 
občanem.  Proto Vás jako Vaši pastýři vyzýváme: jděte k volbám  
a volte zodpovědně! 
Vaši čeští a moravští biskupové 

/www.cirkev.cz/ 

********************************************************************** 

NABÍDKA  DUCHOVNÍHO  VÍKENDU  PRO  ŽENY 

Kroměříž  9. – 11. 10. 2020 
   

Cítíte, že potřebujete ve svém duchovním životě nový impuls? 

Stojíte o to dát větší prostor Bohu ve svém životě? 

 Chcete poznat, jak se žije ženám v obdobných životních situacích? 

Pak je tato pozvánka právě pro vás… 

Víkend je určen pro ženy, které řeší ve svém životě nejrůznější věci  

a potřebují se na chvíli zastavit a podívat na svůj život s odstupem  

a nadhledem.    

Víkend povede: P. Antonín Krasucki OP 

Místo konání: klášter Milosrdných sester sv. Kříže  

na ulici Koperníkova 1446/3, 767 01 Kroměříž 

Ubytování: ve více lůžkových pokojích v domku na zahradě kláštera 

Začátek:        v pátek 9.10. od 18.00 hodin  

Konec:           v neděli 11.10.  po obědě cca ve 13.00 hodin 

Sebou:           osobní věci, psací potřeby, poznámkový blok, Písmo a chuť 

potkat se s přáteli a hlavně s Bohem. 

Cena:          650,- Kč za víkend  – je potřebná platba předem na účet 

číslo 2800068926/2010, var.symbol 104 nebo složenkou,  
                        

Neváhejte a pošlete přihlášku a platbu včas. Nejpozději do 1. 10. 2020. 

Víkend byl loni rychle naplněn, proto pokud chcete jet, přihlášení 

neodkládejte! Po vzájemné domluvě lze domluvit pozdější platbu. 
 

Přihlášku pošlete na adresu: 

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám.2, 772 00 Olomouc,  

tel. : 720 110 750, 587 405 250-1, e-mail: reznickova.marcela@ado.cz 

https://www.youtube.com/watch?v=hi60CsjzRNc
https://www.youtube.com/watch?v=hi60CsjzRNc
mailto:reznickova.marcela@ado.cz

