
19.července – 25. července 2021  
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář IV.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

19.7. 

Pondělí 16. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † Marii Vahalovou,  

† manžela Josefa, † dceru 

Věrku a za † Zdeňka 

Krutílka k nedožitým 

90inám, za † rodiče  

a duše v očistci 

Úterý 

20.7. 

Úterý 16. týdne  

v mezidobí  
- - není mše svatá 

Středa 

21.7. 

Středa 16. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † občany Kojetína  

a Jičiny a za duše v očistci 

Čtvrtek 

22.7. 

Svátek  

sv. Marie 

Magdalény 

- -  není mše svatá 

Pátek 

23.7. 

Svátek  

sv. Brigity, 

řeholnice,  

patronky Evropy 

St. Jičín 17:30 

za † rodiče a prarodiče 

z obou stran s prosbou 

o Boží požehnání  

a ochranu Panny Marie  

pro živé rodiny 

Sobota 

24.7. 

Sobota 16.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Neděle 

25.7. 

17. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 9:45 

za † Annu Hasalovou,  

† rodiče, † 2 bratry,  

† 3 švagrové, Boží ochranu 

na přímluvu Panny Marie 

pro živé rodiny 

Hůrka 10:15 
poutní mše sv. ke sv. Anně 

/o.Pawel Dobija/ 

St. Lhota 11:15 mše svatá                       

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

Děkujeme o.Pawlovi za duchovní službu v naší farnosti v uplynulých měsících  

a vítáme mezi námi nového duchovního správce – o.Marcela Krajzla 😊 

O.Marcel děkuje ochotným farníkům, kteří mu pomohli s úklidem místností na faře, 
aby měl kde bydlet – moc si jejich pomoci váží. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

18.7.2021           16.neděle v mezidobí       34. / ročník XII.                                                 
Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou. 

„Pojďte stranou a trochu si odpočiňte.“  

Bůh tvořil svět z veliké lásky, ale sedmý den odpočíval. Každá práce někde 

začíná a někde musí končit. Tzv. nekonečná práce – jak ji známe od pracovníků 

u běžících pásů a automatizovaných linek, je také ve skutečnosti rozfázovaná: 

na směny a mezidobí, kdy jsou linky promazány, znovu seřízeny, 

zkontrolovány. A lidé u nich pracující se střídají a pracovní čas je prokládán 

přestávkami. Tak to musí být. A pak přichází „den milosti a pracovního klidu.“ 

V katolické i pravoslavné církvi je to neděle – den Vzkříšení našeho Pána.  

Zastaví se naše běžná práce, ale nezastaví se život. Ten by se měl především 

vyznačovat jinou dimenzí. Pro ty, kdo milují svého Pána, je to den setkání 

s Láskou. Od zasvěcených osob se to jaksi automaticky očekává. Ale vy, drazí 

věřící, a každý člověk na této zemi, jste k takovému setkání pozváni, vyzváni, 

ne pro povinnost, ale pro lásku k Tomu, který se za mne, za tebe cele vydal, 

abys jednou mohl spočinout v jeho náruči.  

Na setkání spolužáků po dvaceti letech se kolegyně zeptá: „Jaroslave,  

já slyšela, že se nějak angažuješ v katolické církvi, já jsem také věřící.“ – „Aničko, 

to je dobře, a jak prožíváš svou víru?“ – „No, chodím na půlnoční o Vánocích.  

A ty?“ – „Já chodím na mši svatou každou neděli a v církevní svátky, a když mi 

to situace dovolí, jdu i během týdne.“ – „Prosím tě, ty jsi fanatik!“  

„Aničko, ty máš manžela, jak ti chodí domů?“ – „Přece normálně, každý den.“ 

– „Neříkej, to je ale fanatik!“ 

„Miluj svého Pána celým srdcem a duší, a bližního svého jako sebe sama.“ 

Neděle je den setkávání s bližními, den času a lásky pro ty, které jsme k sobě 

připoutali. Den návštěv nemocných. Den, který bychom měli prožít tak, 

abychom si odpočinuli a zároveň načerpali požehnání, pokoj a sílu  

do následujícího týdne. Kde jinde než u zdroje, u pramene nevysychajícího, 

v domě svého Pána. 

(Slogan rakouských katolíků) 

 
/Zdroj: FERMENTUM, Šestiletý cyklus tematických homilií č.5/2012, vydala Matice cyrilometodějská Olomouc/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 
Výzva českých a moravských biskupů věřícím  

k nadcházejícím parlamentním volbám 
Milí bratři a sestry, 

na podzim nás čekají parlamentní volby. Nejsou jen jedněmi z mnohých, každé volby jsou 
jedinečné a důležité, možná něčím významné a přelomové, protože zajišťují naší zemi další 
směřování. 

Kardinál František Tomášek – blahé paměti – prohlásil v listopadu 1989: „V této důležité hodině 
zápasu za pravdu a spravedlnost v naší zemi jsem já i katolická církev na straně 
národa.“ Opakujeme tato jeho slova jako závazek, který trvá. Katolická církev v této zemi chce 
i v tomto okamžiku stát na straně národa.  

Co to ale znamená dnes, více než třicet let po Sametové revoluci? Znamená to, že jestliže jsme 
křesťané – katolíci, máme být také dobrými občany a sousedy. Pro společné dobro naší země 
chceme udělat všechno to, co můžeme.  V první řadě je třeba jít k volbám. Křesťan by neměl 
volit jen podle osobních preferencí, ale měl by mít vždy na zřeteli obecné dobro,  
a tím i křesťanskou lásku k bližnímu. Je třeba dobře rozmýšlet nad prezentovanými 
volebními programy a prohlášeními, abychom nepodporovali ty, jejichž úmysly jsou 
v rozporu s katolickým učením, například v oblasti morálky, spravedlnosti či záměry 
Stvořitele s člověkem. Dále je důležité autenticky žít křesťanský život a poctivě pracovat. 
V neposlední řadě pak je naší čestnou povinností modlitba za naši zem a všechny, kteří zde žijí. 

Proto, sestry a bratři, nyní vyzýváme k tomu, abychom přispěli k obnově naší země 
osvědčenými prostředky: modlitbou a postem. Čtyřicet dní před volbami se vytrvale modleme 
za jejich dobrý výsledek. Může se tak například dít společnou modlitbou desátku růžence „Který 
Ducha Svatého seslal“ ve farnostech či v rodinách, přímluvami za dar moudrosti pro voliče 
i kandidáty během bohoslužeb, stejně jako při společné modlitbě doma. První pátek v měsíci 
říjnu by bylo velmi vhodné se společně postit na tento úmysl. Kromě těchto podnětů  
je samozřejmě možné ve prospěch budoucnosti naší země udělat mnoho dalšího, kreativitě se 
meze nekladou. 

K dobré a zodpovědné volbě podpořené duchovním úsilím Vám ze srdce žehnáme! 

Biskupové Čech, Moravy a Slezska 

Velehrad, 7. července 2021 
************************************************************************************************************************** 

      DOLANCAMP     1.-8.8.2021 
týdenní tábor pro teenagery od 15 do 19 let 

Začátek v neděli 1. srpna večer, konec v neděli 8. srpna 2021 po obědě. 

Na co se můžeš těšit?  

Chvály, přednášky, diskuze, sdílení ve skupinkách, mše svatá, osobní 

modlitba, modlitební večery, tvořivé dílny, sport, soutěže, noví přátelé! 

Co si vzít s sebou? 

Spacák, karimatku, pokud máš i stan, sváteční i sportovní 

oblečení, hrnek na pití, bibli, otevřené srdce pro Ježíše a pro druhé! 

Pro vaši informaci uvádíme, že náklady spojené s touto akcí 

(ubytování, strava, režijní náklady) činí 1 600,- Kč na celý pobyt  

pro jednoho účastníka. Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu 

vám předem děkujeme. Přihlášky na https://akce.blahoslavenstvi.cz/dolancamp-2021 
 

https://akce.blahoslavenstvi.cz/dolancamp-2021

