
5.července – 11. července 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

5.7. 

Slavnost  

SV. CYRILA, 

MNICHA,  

A METODĚJE, 

BISKUPA,  

patronů Evropy, 

hlavních patronů 

Moravy 

St. Jičín 9:45 

za nemocného bratra,  

jeho rodinu, ochranu Boží  

na přímluvu Panny Marie  

a na jistý úmysl 

Úterý 

6.7. 

Úterý 14. týdne  

v mezidobí  
- - není mše svatá 

Středa 

7.7. 

Středa 14. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Čtvrtek 

8.7. 

Čtvrtek 14. týdne  

v mezidobí 
- -  není mše svatá 

Pátek 

9.7. 

Pátek 14. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † Marii Janíkovou,  

† manžela, † Ludmilu 

Staňkovou, † manžela  

a na jistý úmysl 

Sobota 

10.7. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 

8:00 

na poděkování za 99 let 

života paní Marie Jakůbkové 

a vyprošení další ochrany 

Boží na přímluvu Panny 

Marie 

10:00 pohřeb – Helena Chalupová  

Neděle 

11.7. 

15. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 9:45 

za † Anastázii Bajerovou,  

† manžela, † syna, 

sourozence, duše v očistci  

a za živou rodinu 

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. 
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Duch Páně je nade mnou: poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. 

 

 

Před několika dny jsem krátce a v podstatě náhodou rozebíral s jedním 

ze starších ministrantů rychlost, s jakou se mění svět a život každého 

z nás. Důvodem byla jedna fotografie z roku 2006, kterou jsem našel 

ve farní kronice, a začal jsem přemýšlet, jak se během patnácti let 

změnil život každého z nás. Před patnácti lety jsem byl ještě v semináři 

a pak jsem zažil skutečně spoustu zajímavých situací spojených 

s rozhodnutím pro kněžské svěcení, se začátky kněžského života a se 

zkušenostmi v různých farnostech (zkušenosti s faráři nevyjímaje 😊, 

kterým byste pravděpodobně ani neuvěřili 😊). 

Patnáct let není málo, ale zároveň není hodně z hlediska lidského 

života. Šest měsíců je rozhodně méně, a proto není divu, že můj 

několikaměsíční zástup ve farnosti Starý Jičín rychle uběhl.  

Před šesti měsíci jsem Vás ve farním zpravodaji seznamoval s jistými 

pravidly, které jsem považoval za důležité 

během onoho nouzového období v životě 

starojické farnosti.  

Dnes chci poděkovat za společně strávený 

čas a za to, že mohl jsem s Vámi prožít téměř 

všechny nejdůležitější svátky a události 

v životě farnosti: advent, Vánoce, postní dobu, 

Velikonoce a především Velikonoční triduum, 

na které dodnes s velkou radostí vzpomínám, 

http://farnostsj.cz/


Boží Tělo, ale také první svaté přijímání mladých farníků. Bylo to velice krásné 

období, i když jeho většina byla spojena s omezeními a vládními opatřeními. 

Přesto věřím, že se nám podařilo najít vždy dobré řešení, abychom 

samozřejmě byli věrní veškerým nařízením, ale zároveň aby život farnosti 

běžel v rámci možností normálně. Naučili jsme se číst písně z kancionálu. 

Dozvěděli jsme se, jak subjektivní může být vzdálenost dvou metrů. 

Bezpochyby ale největším úspěchem byla schopnost počítat do 38 😊. 

Na závěr bych se chtěl vrátit jen k jednomu bodu z mého prvního (a zároveň 

posledního) textu ve farním zpravodaji. Psal jsem, že liturgie je velice 

významná v životě církve a v životě každého křesťana a toto chci svým 

kněžským působením vždy zdůrazňovat. Liturgie není divadlem, není také 

jenom společnou modlitbou a lidským setkáním - je uctíváním Trojjediného 

Boha, pramenem milostí a opravdovým středem křesťanského života. Doufám, 

že se nám spolu podařilo alespoň trochu zdůraznit tyto skutečnosti.  

Důležité jsou detaily: prostor, liturgické oblečení, 

vhodné místo pro květiny, počet svící, vhodná hudba - 

jejich pomocí můžeme zdůraznit význam svátků,  

ale také klid a usebranost období, ve kterých se máme 

nad sebou zamýšlet. Chci poděkovat zejména 

ministrantům, varhaníkům a zpěvákům za jejich službu 

pro farnost a pro krásu liturgie. 

Přeji Vám všem hodně Božího požehnání do budoucna. Přeji Vám,  

aby služba otce Marcela byla povzbuzením pro Vaši víru a duchovní růst, 

a aby mu dala tolik radosti, kolik dávala mně.  

Nakonec také přeji, abyste využili prázdniny a dovolenou k pravému 

odpočinku a k načerpání sil pro každodenní život. 

P. Pawel Dobija 

Různá oznámení 

Dny lidí dobré vůle proběhnou 
v „téměř“ tradičním duchu  

Ve dnech 4. a 5. července ožívá Velehrad tradičními 
cyrilometodějskými oslavami, kterých se každoročně 

účastní na 30 tisíc lidí. Loni proběhly ve velmi omezeném režimu  
a určitým epidemiologickým opatřením se nevyhnou ani letos.  

Hlavním tématem 22. ročníku je poděkování všem nejen v první linii, kteří stále bojují proti 
covidové pandemii. Současně velehradské oslavy připomenou rok sv. Josefa, 170. výročí 

narození Antonína Cyrila Stojana a 100. výročí jeho jmenování olomouckým arcibiskupem. 
Součástí je i příprava k 1100. výročí úmrtí sv. Ludmily,  

patronky rodin a první české světice. 

„Samozřejmě záleží na vývoji koronavirové pandemie a s ní souvisejícími vládními 

opatřeními, nicméně pokud se situace nezhorší, počítáme, že Večer lidí dobré vůle letos 
navštíví povolených pět tisíc lidí. Poutní mše svatá 5. července se může konat dle rozhodnutí 
Nejvyššího správního soudu bez omezení,“ uvedl tajemník Dnů lidí dobré vůle Josef 
Kořenek. Benefiční koncert ale budou moci zhlédnout všichni, a to díky přímému televiznímu 
přenosu. „Propojí nás i modlitba,“ uvedl Josef Kořenek, tajemník Dnů lidí dobré vůle. 

Benefiční koncert 

Hudební hostitel Večera lidí dobré vůle Jiří Pavlica s Hradišťanem si na velehradské 
pódium pozve houslistu Václava Hudečka spolu s hostem, který bude velkým 
překvapením, dále zpěváka Davida Deyla, Jiřího Pospíchala a Slovácký komorní orchestr, 
Filharmonii Bohuslava Martinů, Antikvartet Dušana Vančury a operní pěvkyni Petru Alvárez 
Šimkovou s manželem a dětmi. 

Před koncertem proběhne ve velehradské bazilice Modlitba za vlast, která je také 

organizována ve spolupráci s Armádou ČR. Mezi účastníky jsou političtí představitelé, hasiči, 
zdravotníci, policisté a široká veřejnost. „Letos by se Modlitby za vlast měl účastnit také 
arm. generál Emil Boček, který je jedním z posledních žijících veteránů,“ dodal Kořenek. 

Během odpoledne 4. července poběží na Velehradě program pro mladé Mladí fandí 
Velehradu. Součástí odpoledního programu bude parkourové vystoupení, prostor  
pro freestyle na koloběžkách, skateboardu nebo in-line bruslích a večerní GODZONE 
worship night. Součástí je také představení a inspirace řady aktivit mladých a pro mladé 
a lidé se rovněž budou moci zapsat do registru dárců kostní dřeně. Program pro děti se 
letos konat nebude. 

Dále se v těchto dnech připravuje tradiční Mezinárodní setkání vozíčkářů, Soutěž  
ve fotbalových dovednostech, Ruční přepisování Bible a celá řada zajímavých 
výstav. Největší z nich bude věnována výročí A. C. Stojana, další představí práci 
zdravotníků. „Pan Igor Bareš interpretuje život a dílo A.C. Stojana, které vychází na dvou 
CD jako audiokniha. Na Velehradě bude tato audiokniha, která se jmenuje „Být všem vším“, 
představena a poprvé i k zakoupení,“ doplnil Kořenek. Další CD související  
s A. C. Stojanem pak představí „Písničky pro tatíčka Stojana“. 

Praktické informace k účasti naleznete na webových stránkách: 
www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/aktuality/Prakticke-informace-216, další důležité 

informace zejména v souvislosti s protiepidemickými opatřeními pak na odkazu: 
www.velehrad.eu/dny-lidi-dobre-vule/aktuality/Dulezite-informace-a-opatreni-217.  

Přímo na místě bude návštěvníkům nabízet možnost antigenního testování Charita Valašské Klobouky. 

/zdroj: www.velehrad.eu/ 
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