
 

9. listopadu – 15. listopadu 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

9.11. 

Svátek  

Posvěcení lateránské 

baziliky 
St. Jičín 

13:00  

pohřeb – Ludmila Máliková  
/P.Jakub Vavrečka/ 

účast pouze nejbližší příbuzní  

(v kostele max.10 osob)       

15:15 

pohřeb–Božena Pospěchová  
                       /P.Alois Peroutka/ 

účast pouze nejbližší příbuzní  

(v kostele max.10 osob) 

- není večerní mše svatá 

Úterý 

10.11. 

Památka sv. Lva 

Velikého, papeže  

a učitele církve 
St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

11.11. 

Památka  

sv. Martina,  

biskupa 

St. Jičín 

16:00-

16:30 

příležitost ke svátosti smíření  
/P.Pawel Dobija/ 

+možnost přijetí sv. přijímání 

16:30 

 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní, za † rodinu 

Janyškovu, Šnajdrovu, duše 

v očistci, ochranu Boží a Panny 

Marie pro živé rodiny    /P.Pawel / 

bohoslužby se mohou účastnit max.2 
osoby anebo členové jedné domácnosti 

Čtvrtek 

12.11. 

Památka  

sv. Josefata,  

biskupa a mučedníka 
Janovice - není mše svatá 

Pátek 

13.11. 

Památka sv. Anežky 

České, panny 
 

Fatimský den 

St. Jičín - není mše svatá 

Sobota 

14.11. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín -  není mše svatá 

Neděle 

15.11. 

 

33. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

St. Jičín  

9:00 - 

10:00 
možnost přijetí sv. přijímání  

10:15 

za zemřelé Boženu a Františka 

Tvrdých z Jičiny          /P.Pawel/ 
bohoslužby se mohou účastnit max.2 

osoby anebo členové jedné domácnosti 

St. Lhota - není mše svatá 

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

Od 24.10.2020 je administrátorem excurrendo farnosti Starý Jičín  

P. Mgr. Paweł Dobija. Úřad převezme 9.11.2020. V případě domluvy křtu, svátosti 

manželství, pohřbu či zaopatření jej kontaktujte na tel.č. 739 244 464 (farní úřad Mořkov). 

OTEVŘENÍ PŘEDSÍNĚ KOSTELA K SOUKROMÉ MODLITBĚ NA STARÉM JIČÍNĚ  

– ve všedních dnech od 14:00 do 17:00, v sobotu a v neděli od 12:00 do 17:00 hod. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

8.11.2020        32. neděle v mezidobí            50./ročník XI. 
Bděte a buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete. 

 JAK BY MOHL VYPADAT JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH, KDYBY SE ODEHRÁL DNES, TADY U NÁS?

 

 

 

„Tehdy bude nebeské království podobné deseti fanynkám, které 

vyrazily na letiště naproti Justinu Bieberovi. Pět z nich bylo 

rozumných a pět naivních. Ty naivní si s sebou vzaly mobily, aby si ho 

vyfotily, a vyrazily na Ruzyň. Ty rozumné si kromě 

mobilu do kabelky přihodily i powerbanky.  

Bieberovo letadlo ale mělo zpoždění, a tak všechny 

fanynky vytáhly mobily a celé hodiny sjížděly 

facebooky, diskusní skupiny a online fankluby. 

O půlnoci se strhl křik: Justin je tu! Rychle k němu! 

Všechny fanynky rázem vyskočily a zapnuly v mobilech foťáky. 

Tehdy ty naivní zjistily, že mají vybité baterky, a tak řekly těm 

rozumným: „Půjčte nám svoje powerbanky. Naše mobily se vybily.“  

Ty rozumné jim ale odpověděly: „Samy je potřebujeme. Tady máte 

nabíječky, jděte do Mekáče, jsou tam zásuvky.“ 

A když ty naivní fanynky odběhly dobíjet své mobily, přiletěl Justin 

Bieber a ty, které byly připravené, se s ním mohly vyfotit. Pak 

nastoupil do limuzíny, dveře se zavřely a byl pryč.“ 

/úryvek z knihy „Parabible“, z původních biblických textů  
vybral a upravil Alexandr Flek, vydalo nakl. Biblion 2019/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 

 V sakristii kostela na Starém Jičíně si můžete vyzvednout 
nástěnné RODINNÉ KALENDÁŘE, pokud jste si je 

objednali. Cena za kus 95,- Kč. 

 Také zde můžete zakoupit malou publikaci z nakl. Paulínky 
„Evangelium na každý den 2021“ v ceně za 110,-Kč.  

 Je možné si telefonicky domluvit odsloužení mše svaté  
v Novém Jičíně ve všední den, pokud bude volný termín 

(po, út, st). Kontakt – tel. P.Alois Peroutka: 731 625 673.  
************************************************************************* 

Výzva předsedy ČBK k dodržování aktuálních 
vládních nařízení: bohoslužby bez veřejnosti 

Drazí kněží a jáhnové, řeholnice a řeholníci,  
bratři a sestry v Kristu, 

v posledních dnech se šíří názor, že omezení daná vládními 
nařízeními se nevztahují na bohoslužby, protože účast  
na bohoslužbě je výkon ústavou zaručeného práva podle listiny 
základních práv a svobod, která je součástí Ústavy České republiky. 

Právní názory na tuto věc mohou být a jsou různé. Rozhodující by bylo vyjádření 
Ústavního soudu. Na plenárním zasedání ČBK konaném ve dnech  
19. – 21. října 2020 na Svatém Hostýně jsme konstatovali v duchu vládních 
nařízení, že v současné době není bohužel možné se účastnit Eucharistie 
coby veřejné bohoslužby, tak jako za normálních okolností. 

Toto rozhodnutí bylo biskupy přijato kompetentně, se vší vahou hlasu pastýřů, 
kteří nesou odpovědnost za Boží lid. Při přijímání tohoto vládního opatření jsme 
jasně viděli úmysl zákonodárce, kterým je zamezit dalšímu šíření nemoci  
COVID-19 dočasným, avšak poměrně razantním omezením kontaktů mezi lidmi.  
I kdybychom přesto měli právo se scházet na bohoslužbách, není nutné toto 
právo využívat, neboť bychom jako křesťané měli být v této situaci především 
solidární, ohleduplní a měli bychom jít příkladem. Prosím, dodržujme tedy 
příslušná omezení. 

Druhý vatikánský koncil pojednává v dokumentu Sacrosanctum concilium  
o různých podobách Kristovy přítomnosti v církvi. Vrcholem je bezesporu slavení 
Eucharistie, ale jsou i jiné způsoby, jak se s Pánem setkat: v Písmu, v modlitbě  
a slavení v rodinném kruhu a podobně. Prosím, dejme příklad celé společnosti 
tím, že s ní poneseme „tíhu dne i horko“ současné situace. 

Buďme ohleduplní a vždy připraveni pomoci. Nezapomínejme na modlitbu 
stejně jako na dobré skutky. Znovu si připomeňme, že modlitba růžence  
je mocným duchovním prostředkem, který je vždy k dispozici. Využívejme jej 
zvláště v situaci omezených možností účastnit se bohoslužby. Sjednotit se 
můžeme při modlitbě na tento úmysl každý večer ve 20.00, ať sami  

či společně v rodinách. Další možností je modlitba liturgie hodin nebo 
duchovní četba Písma svatého. Upozorňujeme na zvláštní papežské 
rozhodnutí ohledně mimořádných možností získávat odpustky pro zemřelé 
v měsíci listopadu. Pán Vás provázej svým požehnáním a ochranou!  

Za Českou biskupskou konferenci  

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, předseda 
Olomouc, 27. října 2020        /www.doo.cz/ 

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

KONFERENCE O EVANGELIZACI 
13. – 14. 11. 2020 ONLINE a BEZ REGISTRACE   
Motto: Evangelizace v moci Ducha, v poslušnosti Slovu 

V programu konference naleznete nabídku přednášek a workshopů, které budou přenášeny živě 
z kaple Komunity Blahoslavenství z Dolan u Olomouce. Živý přenos bude sdílen na webu 
evangelizace.eu prostřednictvím Youtube kanálu Komunity Blahoslavenství. U některých 

workshopů bude možnost zasílat otázky vztahující se k danému tématu prostřednictvím chatu,  
na které se budou snažit lektoři v závěru svého workshopu odpovědět. 

Mimo hlavní program konference, který bude vysílán živě, bude na webových stránkách 
konference v záložce workshopy nabídka dalších předtočených workshopů a videoprezentací. 

Pátek 13.11.2020 
14:00 Uvedení do programu, představení workshopů, chvály – živý přenos 
15:00 Přednáška: EVANGELIZACE SKRZE PODOBENSTVÍ -  P. René Luc (záznam) 
16:00 Workshop: PROMĚNA FARNOSTI– živý přenos - P. Vojtěch Koukal, P. Kamil Obr, 
Jaroslav Šotola + v druhé části kulatý stůl, odpovědi na zaslané dotazy. 
19:00 Workshop: VIZE PRO SPOLEČENSTVÍ MLADÝCH DNES – živý přenos 
Rosťa Šerý / Projekt On (po workshopu následuje modlitební večer) 

Sobota 14.11.2020 
 9:00 Uvedení do dne, představení workshopů, chvály – živý přenos 
10:00 Přednáška: MOHU BÝT UČEDNÍK ANIŽ BYCH EVANGELIZOVAL? - P. René Luc (záznam) 
11:00 Promluva: PODNĚTY K EVANGELIZACI – živý přenos  

arcibiskup Jan Graubner, v závěru odpovědi na zaslané dotazy 
12:00 MŠE SVATÁ s arcibiskupem Janem Graubnerem – živý přenos 
14:00 Workshop: KURZY O VZTAZÍCH JAKO CESTA K VÍŘE – živý přenos 
      Jakub a Dagmar Güttnerovi, v závěru odpovědi na zaslané dotazy 
15:30 Workshop: PĚT FÁZÍ KONVERZE – živý přenos  
                              Pavla Petrášková, v závěru odpovědi na zaslané dotazy 
17:00 Workshop: „ZLATO SE TŘÍBÍ V OHNI“ (Sir 2,5) – živý přenos 
      Kateřina Lachmanová, v závěru odpovědi na zaslané dotazy 
19:30 Modlitební večer s Komunitou Blahoslavenství a skupinou Gedeon – živý přenos 
Součástí programové nabídky konference budou také předtočené workshopy a prezentace, 
které naleznete na webu evangelizace.eu od pátku 13.11. 

Věříme, že vás nabídka letošní konference zaujala a těšíme se, že společně s vámi 
vytvoříme online společenství, kde každý, kdo touží nést radost z víry k lidem kolem nás 

a zvláště mladým, najde povzbuzení a inspiraci. Konference je bez registrace  
a bez účastnického poplatku, budeme však moc rádi za podporu  

formou daru na náš účet číslo 2301477944/2010.  
Moc prosíme především o modlitební podporu organizace konference. 

https://www.evangelizace.eu/
https://www.evangelizace.eu/
https://www.evangelizace.eu/program/
https://www.youtube.com/channel/UCIx1znELn1OKe0Tx5aHJCwQ
https://www.evangelizace.eu/workshopy/

