
14.června – 20. června 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář III.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

14.6. 

Pondělí 11. týdne 

v mezidobí 

St. Jičín 16:30 

za † rodiče Kučerovy, † bratra 

Jana, † manžela Zdeňka, duše 

v očistci a ochranu Boží  

na přímluvu Panny Marie  

pro živé rodiny 

Palačov 17:45 mše svatá                       

Úterý 

15.6. 
- - -  není mše svatá 

Středa 

16.6. 
- - -  není mše svatá 

Čtvrtek 

17.6. 
- - -  není mše svatá 

Pátek 

18.6. 

Pátek 11. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 16:30 

dětská mše svatá 

za děti a mládež naší farnosti 

na poděkování za uplynulý 

školní rok /o.Michal Krenželok/ 

Sobota 

19.6. 
- - -  není mše svatá 

Neděle 

20.6. 

12. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

Pouť k Boží 

prozřetelnosti 

St. Jičín 9:45 

za † manžela, † rodiče z obou 

stran a za živou rodinu 

Sládečkovu 

St. Lhota 11:15 mše svatá                       

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

Administrátor farnosti: P. Paweł Dobija, Dolní 250, Mořkov, tel. 739 244 464. 

Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou večerní mší svatou. 

OHLÁŠKY 

Po dobu nepřítomnosti o.Pawla v příštím týdnu od úterý do soboty se v případě 
pohřbu obracejte na Farní úřad Bernartice – tel.č. 737 526 208 (P. dr. Radoslav Skupník). 

➢ Děkujeme všem dárcům, kteří minulou neděli přispěli ve sbírce na kostel  
částkou 8087, -Kč.   

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

13.6.2021           11.neděle v mezidobí       29. / ročník XII.                                                 
Semeno je Boží slovo, rozsévač je Kristus. Každý, kdo ho nalezne, vytrvá navěky.  

Jak se má vlastně křesťan cítit v tomto světě? 
Každý z nás by někdy rád ze světa rychle utekl, jindy si zas nedovedeme dost dobře 

představit, že tento svět pro nás může někdy skončit. A když se podíváme do různých 
starších i mladších křesťanských textů, najdeme tam také oba póly. V některých 
starších úvahách najdeme pohrdání světem, pozemskou existencí, snahu po tom žít 
spíš jako andělé než jako lidé.  

A zase v některých novějších textech překvapivé oceňování tohoto světa, tohoto 
života, jako by snad ani v křesťanství o nic jiného nešlo. Ostře řečeno – máme se bát, 
že tento svět ztratíme, nebo ho máme zahodit? Máme se cítit v tomto světě šťastně 
nebo nešťastně a utíkat z něho? Otázky jsou položeny špatně, a proto na ně nelze 
dostat dobré odpovědi. 

Pavel mluví v dnešním čtení dvakrát o tom, že jsme plní důvěry. To nepřehlédněme. 
A v čem tato důvěra spočívá? Nespočívá v naivních nadějích, že tento svět se stal, 
stává nebo vbrzku či později stane světem ideálním nebo světem věčným. Je to svět 
Boží, ale současně svět, který pro křesťana je stále málo plný Boha. Svět, ve kterém 
ten, kdo Boha miluje, cítí, jak by mu rád byl ještě blíže. Svět cenný, ale ne dost cenný. 
Svět, který je nám sice domovem, ale o němž víme spolu s nevěřícími, že ho budeme 
muset jednou opustit. Pavel je plný důvěry, protože počítá s tím, že patří do domova 
konečného, do domova u Pána. Ne proto, že je „svatým Pavlem“, ale proto, že je 
Kristův. Uvěřil Kristu, že ho chce vzít k Otci. A proto se chce líbit Bohu, a ne lidem. 
Proto s klidem opustí tento domov tělesný (kterým jinak nikdy okázale nepohrdal),  
aby mohl jít do plného a definitivního domova u Pána. Tím získává klid a svobodu. 
A hlavně tím dostává jeho život jasnou orientaci. Pavel se nemusí líbit na všechny 
strany, ale chce se líbit Bohu. Nečeká kdeco od kdekoho, ale čeká všechno od Pána. 
Nebloudí životem, ale jde ke svému konečnému domovu. Nemá tento svět v nenávisti, 
ale má v něm cestu k naplnění života, k věčnému domovu. 

Jak se tedy máme cítit v tomto světě? Krátce řečeno jako ti, kdo vědí, že tento svět je 
světem Božím přes všechno zlo, které jsme do něj zanesli, že je to dobré Boží 
stvoření, prostor, který Bůh pro nás lidi připravil. A dále jako ti, kdo vědí a počítají 
s tím, že tento svět budou muset opustit a že to pro ně nebude tragedie, ale zisk. Jdeme 
tímto světem do trvalého domova, k Otci, Kristovou cestou. Aby se to mohlo stát, 
musíme poznat Otce a poznat Ježíše – porozumět mu. Pochopit tedy jak cíl cesty, tak 

poznat cestu samu. Na to máme právě dán čas pozemského života.  
Čas omezený, nicméně zpravidla dost dlouhý. Tento čas nemáme 
promrhat. Ani nečinností ani horečnou činností, která by vedla jinam 
než k cíli, který je pro nás určen.                       /P.Aleš Opatrný, www.pastorace.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 

 

Pozvání k účasti na Mezinárodním 
eucharistickém kongresu v Budapešti 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska zasílají věřícím svůj list s pozvánkou  
k nadcházejícímu eucharistickému kongresu v Budapešti. 

Pro církev má od jejích počátků veliký význam pouť, tedy putování 
na místa, kde se ve společenství a v modlitbě zvlášť intenzivně setkáváme 
s druhými i s Pánem. Cílem poutí zpravidla bývají chrámy či sanktuária, ale 
jeden druh pouti překonává hranice konkrétních míst. Zaměřuje se přímo 
na Nejsvětější svátost oltářní, kdekoliv se kolem ní scházíme. Je to 
eucharistický kongres. 

Slovo „kongres“ možná zní trochu úředně, ve skutečnosti jde o náboženské 
setkání, které je příležitostí ve společenství prožít a oslavit skutečnost,  
že Eucharistie je největším darem, který nám Pán odkázal. Kromě 
eucharistických kongresů v jednotlivých diecézích či zemích – v České 
republice byl naposledy před šesti lety – se pravidelně koná také kongres 
mezinárodní, organizovaný Svatým stolcem. Ten nejbližší je svolán 
do Budapešti v termínu od 5. do 12. září letošního roku a papež 
František plánuje osobně předsedat slavnostní závěrečné mši svaté 
v neděli 12. září. 

Rádi bychom vás proto do Budapešti co nejsrdečněji pozvali – 
každého osobně i celá farní či jiná společenství. 

Aby byl eucharistický kongres skutečně světový, musí začínat už na úrovni 
jednotlivých farností. S myšlenkou na to, že se s námi 
ve stejných chvílích spojují křesťané z celého světa, 
postavme Eucharistii do centra svých společných 
aktivit. Zdůrazněme již letošní oslavy Těla a Krve 
Páně („Božího Těla“), pořádejme adorace, místní 
poutě i vzdělávací akce, modleme se společně za to, 
aby mezinárodní eucharistický kongres byl bohatým duchovním přínosem 
pro nás i pro svět. 

Kdo by se chtěl zapojit do české delegace mířící do Budapešti, může sám 
či přes duchovního správce kontaktovat Poutní centrum královéhradecké 
diecéze, které přípravu cesty koordinuje. E-mail: poutnik@bihk.cz  
nebo telefon 731 598 752. Potřebné informace najdete rovněž  
na stránkách www.cirkev.cz. Doufejme, že cestování po Evropě – 
za předepsaných hygienických podmínek – bude bezproblémové. Blíže 
budou jednotliví účastníci informováni podle vývoje. Ostatní věřící 
vyzýváme, aby se k eucharistickému kongresu připojili modlitbou právě 
ve farnostech či jiných společenstvích. 

Vaši čeští a moravští biskupové            /www.cirkev.cz/ 

http://www.cirkev.cz/

