
2.srpna – 8.srpna 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

2.8. 

Pondělí 18.týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za živou a † rodinu 

Petřkovskou a Horákovou, 

za nemocnou osobu 

s prosbou o uzdravení  

a ochranu Boží na přímluvu 

Panny Marie a za duše 

v očistci 

Úterý 

3.8. 

Úterý18. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

4.8. 

Památka  

sv. Jana Marie 

Vianneye, kněze 

St. Jičín 17:30 

za † Aloise a Františku 

Kučerovy, † dceru Janu  

a duše v očistci 

Čtvrtek 

5.8. 

Čtvrtek 18.týdne  

v mezidobí 
- -  není mše svatá 

Pátek 

6.8. 

Svátek 

Proměnění Páně 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

16:00-
17:30 

příležitost ke svátosti smíření  
+ tichá adorace 

17:30 

za uzdravení rodových 

kořenů, dar víry pro živé 

rodiny, za živé a † řeholní 

sestry a na jistý úmysl 
+ po mši sv. svátostné požehnání 

Sobota 

7.8. 

Sobota 18. týdne 

v mezidobí 
1.sobota v měsíci 

St. Jičín - není mše svatá 

Neděle 

8.8. 

19. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 8:00 za farníky 

St. Lhota 10:00 mše svatá                       

Farář: P.Marcel Krajzl, mobil – farní úřad:731 058 895, email: rkf.staryjicin@doo.cz 

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

OHLÁŠKY 

➢ Měsíční sbírky na kostel budou bývat 3.neděli v měsíci (namísto 1.neděle). 

➢ V pátek 6.8. dopoledne bude probíhat návštěva nemocných. 

➢ O.Marcel děkuje ženám, které vyklízely farní kancelář – už se v ní dá více hýbat! 😊 

➢ Zádušní mše svaté, tj. pohřby domlouvejte pokud možno na čtvrtek od 15:00, 
příp. pondělí (v případě pondělního pohřbu nebude večerní mše sv.) 

➢ Úmysly mší svatých (intence) na středy, pátky, neděle do konce 
kalendářního roku již lze průběžně hlásit p.Aničce Indrákové. 

➢ Na pátek 13.8. od 15 hod a sobotu 14. 8. od 8 hod je plánována  
brigáda na faře – vyklízení půdy aj. úklidové práce.  

Prosíme dobrovolníky, aby se zapsali do listiny v předsíni kostela.  

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

1.8.2021           18.neděle v mezidobí       36. / ročník XII.                                                 
Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. 

O.Marcel farníkům 😊 

Milí farníci,  

jsem vašim novým farářem, a proto bych se rád podělil o pár 

základních informací z mého života a dosavadního kněžského 

působení. Pocházím z Pusté Polomi. Po vystudování teologie 

v Olomouci jsem byl rok jáhnem v Místku a následně kaplanem 

v Šenově u Ostravy. Boží vůle mě dále zavedla do Zátoru,  

do pohraničí, kde jsem měl na starosti asi 4 farnosti a poznal,  

co znamená být pastýřem malého stáda. Po 6,5 letech působení 

jsem přijal místo ve farnosti v Havířově.  Bylo to úplně opačném 

pólu: velké město, kam chodilo do kostela asi 600 lidí. Bylo to 

náročné, ale zároveň i krásné období plné zkušeností trvající 

10,5 let. Po tomto dlouhém čase vyplněném pastorací  

a opravami ,,všeho druhu“ jsem využil možnosti sabatického 

roku a odjel na statek do Tetína, kde jsem pracoval jako 

traktorista. Byla to zase zcela nová životní zkušenost, která mi 

umožnila sáhnout si na to, co je pokora a poznat do hloubky 

všední život zemědělců. Díky všem těmto zkušenostem vnímám, 

že je pro mě venkov bližší než život ve městě.  

http://farnostsj.cz/


A teď jsem u vás ve Starém Jičíně. Byl jsem mile překvapen  

už na úvodní páteční schůzce, jakým způsobem jste mnozí aktivně 

zapojeni do všech drobných úkonů ve farnosti - (jeden nosí poštu, 

druhý počítá peníze, další pomáhá na brigádě…aj). Spolu s Kristem 

tak můžeme vytvářet jeho tělo – církev.  

Když se ptáte, s čím jako nový farář přicházím, tak chci hlavně 

nepřekážet Hospodinu! 😊 Nepřekážet jeho působení ve farnosti 

a v každém z Vás. Vnímám, že bych chtěl spolu s Vámi zde ve Starém 

Jičíně naplňovat křesťanství, tolik specifické od ostatních 

náboženství. A to specifikum je v tom, že Bůh se stal člověkem  

– tak to pojďme dělat jako on!!! 😉 

Váš farář o. Marcel Krajzl 

Různá oznámení 

 

Prohlášení předsedy ČBK  
k některým kandidaturám  
do poslanecké sněmovny 

V posledních dnech se objevili v rámci 
kampaně před volbami do Poslanecké 
Sněmovny Parlamentu ČR kandidáti, 

kteří jsou spojováni s Římskokatolickou církví, a přitom kandidují 
za politická uskupení, která je třeba označit za subjekty s extrémními 
názory. To není možné přejít mlčením. 

Je třeba deklarovat, že politický postoj těchto osob není 
postojem Církve, pro níž jsou určující principy katolického 
sociálního učení, kromě jiného formulované v exhortaci papeže 
Františka „Evangelii gaudium“, kde říká, že „celek je nadřazen 
části“ (EG 234-237) a „realita je důležitější než idea“ (EG 231-233). Tyto 
principy jsou zásadní i pro posuzování, zda programy stran a hnutí, 
za něž tyto osoby kandidují, odpovídají katolické sociální nauce  
nebo ne. 

To znamená, že se nelze zaštiťovat jednotlivou hodnotou, která 
sice odpovídá křesťanskému pohledu na společnost a svět, 
přitom však zamlčovat nebo popírat další křesťanské 
hodnoty. Současně není možné nabízet vize odtržené od reality, 
které jsou neuskutečnitelné a stavět se tak do role zachránce 
společnosti, což je ve své podstatě planý předvolební slib. 

V duchu stanoviska České biskupské konference k letošním volbám 
upozorňuji, že nelze kandidáty hodnotit jen podle jejich vlastních 
prohlášení. Je třeba zkoumat, zda tyto proklamace odpovídají 
způsobu jejich života a jaký je celkový systém zastávaných hodnot 
toho kterého politického uskupení, za něž dotyčný kandiduje. 

Jsem přesvědčen, že nelze žít z deklarací, ale z Pravdy, která nás 
osvobozuje, a kterou lze poznat po ovoci, kterým je kromě jiného 
pokoj a sociální smír. 

 Olomouc, 27. července 2021 

 Mons. Jan Graubner, 

 Předseda ČBK 
/www.doo.cz/ 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/210712prohlaseni-katolickych-biskupu-cr-k-nadchazejicim-parlamentnim-volbam-pro-verejnost

