
9.srpna – 22.srpna 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář III.-IV.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

9.8. 

Svátek sv. Terezie  

Benedikty od Kříže,  

panny a mučednice,  

patronky Evropy 

St. Jičín 17:30 
za † Vlastu Pustějovskou,  

† rodiče, duše  v očistci  

Úterý 

10.8. 

Svátek sv. Vavřince,  

jáhna a mučedníka 
- - není mše svatá 

Středa 

11.8. 

Památka  

sv. Kláry, panny 
St. Jičín 17:30 

za † rodiče Františka a Marii 

Jakůbkovy, † rodinu a Boží 

ochranu pro živou rodinu 

Čtvrtek 

12.8. 

Čtvrtek 19.týdne  

v mezidobí 
- -  není mše svatá 

Pátek 

13.8. 

Pátek 19. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní, za † rodiče,  

† 2 syny, duše v očistci a ochranu 

Boží na přímluvu Panny Marie  

pro živé rodiny 

Sobota 

14.8. 

Památka sv. Maxmiliána  

Marie Kolbeho,  

kněze a mučedníka 
St. Lhota 17:30 mše svatá (s nedělní platností) 

Neděle 

15.8. 

Slavnost  

NANEBEVZETÍ  

PANNY MARIE 
 

sbírka na kostel  

a rekonstrukci fary 

St. Jičín 8:00 

na poděkování Pánu Bohu a Panně 

Marii za přijaté milosti s prosbou 

o Boží požehnání a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu 

Petřkovice 

9:30 poutní mše svatá v kapli 

14:30 
poutní mše sv. „na horách“  

u Panny Marie Lurdské  

Pondělí 

16.8. 

Pondělí 20. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Úterý 

17.8. 

Úterý 20. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

18.8. 

Středa 20. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † Antonína Hrachovce, † rodiče  

a uzdravení syna Stanislava  

a za duše v očistci /intence ze 16.8./ 

Čtvrtek 

19.8. 

Čtvrtek 20. týdne  

v mezidobí 
- -  není mše svatá 

Pátek 

20.8. 

Památka sv. Bernarda,  

opata a učitele církve 
- -  není mše svatá 

Sobota 

21.8. 
Památka sv. Pia X., papeže Petřkovice 11:30  

svatební mše svatá:  

Jana Gajdošíková + Petr Janýška 

Neděle 

22.8. 

21. NEDĚLE 

V MEZIDOBÍ 
 

Panna Maria Královna 

St. Jičín 8:00 

za † Zdeňka Indráka k 10.výročí 

úmrtí, † rodiče z obou stran,  

† bratra, duše v očistci, Boží 

ochranu na přímluvu Panny Marie 

pro živé rodiny 

St. Lhota 10:45 poutní mše svatá 
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8.8.2021          19.neděle v mezidobí     37.-38. / ročník XII.                                                 
Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe, praví Pán; kdo bude jíst tento chléb, bude žít navěky. 

Eucharistie jako pokrm je dána člověku,  

členu Božího lidu, ne jen člověku - soukromníkovi 

Lidé milují jednoduchá řešení. Dnes jako v době 

Ježíšově. Lidé milují polovičaté krajnosti - zdají se 

jim být nekomplikované a bezpečné. Někdo by 

všechno chtěl mít jen a jen pozemské, o ničem 

jiném nechce uvažovat. Má dojem, že tomu, co je 

z jeho zahrady, pole nebo z jeho počítače, dobře rozumí, to je jeho 

svět a nic jiného už nechce vidět. Někdo jiný by zas chtěl mít všechno 

nadpřirozené, podivuhodné, nadzemské, jen a jen nebeské.  

Tím, co je na zemi a ze země pohrdá, anebo se toho bojí. 

Jenže Ježíš Kristus nám neumožňuje ani jednu ani druhou krajnost. 

On je vtělený Bůh, on je plně Bůh a plně člověk, on přišel skutečně 

od Boha a skutečně na tuto zem, on stejně patří do Nejsvětější 

trojice jako skutečně patří do lidské rodiny.  Je „chléb, který sestoupil 

z nebe" - a je tím, kdo se jakožto člověk pohybuje na zemi.  

Není jednoduché to pochopit - teď jako tehdy.  

Nedivme se jeho současníkům, že to těžko chápali. A nedivme se 

našim současníkům, že to těžko chápou. Ježíš říká: „Každý, kdo slyšel 

Otce a u něho se učil, přichází ke mně". Ano, toto nelze obejít.  

Ježíše, vtěleného Syna Božího, nelze poznat jako věc mezi věcmi. 

Nelze ho prozkoumat tak, jako si třeba dáváme prozkoumat vodu 

ze studny, zda je pitná.  

O Ježíši se člověk musí naučit od Boha – v jeho Písmu, v jeho církvi. 

Teprve potom k němu může přijít, totiž teprve potom mu rozumí. 

Pokud to člověk neudělá, začne si nejspíš vymýšlet. Začne si dělat 

Ježíše podle svých představ. Tak, jak to dělají Svědkové Jehovovi,  

jak to dělají Mormoni, Moonisté a další a další sekty. Neučí se  

od Otce, ale učí, jak si sami Ježíše představují.  A je to jinak, než  

jak se představuje On sám - není to učení o vtěleném Božím Synu, 

mailto:rkf.staryjicin@doo.cz
http://farnostsj.cz/


není to učení o Ježíši - jediném Spasiteli, není to učení o Trojici. Nejde  

o to stát se nepřáteli těchto lidí nebo je snad nemít rád. Jde o to, neučit 

se od kdekoho, ale učit se od Otce a od toho, kterého On poslal,  

tedy od jeho Syna a učit se mezi těmi, kdo ho už dva tisíce let znají -  

učit se v církvi. 

Není tak nesnadné vymyslet si spasitele a spásu podle svého gusta.  

Je to snadné - a neúčinné. Ježíš je ten, kdo dává život věčný. Tedy život 

Boží. Život, který si člověk sám „zkonstruovat" 

nemůže. Člověk po plném životě touží. Jde tedy  

o to, aby ho hledal tam, kde skutečně je, ne jen 

tam, kde si myslí, že by být mohl. Ježíš je 

nedostižný, jediný - a přece tak obyčejně 

vyhlížející. Kéž nás tato jednoduchost nemate. 

Ježíš přichází od Boha, je plně Boží, je jediný.  
        /P. Aleš Opatrný, www.pastorace.cz/ 

Různá oznámení 

Festival UNITED se letos bude konat  
novou formou jako UNITED CITY 

o UNITED je křesťanský multižánrový festival, který se koná 
na konci prázdnin v malebném městečku Vsetín. První ročník proběhl 
v roce 2011 a v roce 2019 účast přesáhla 5 500 lidí. Multižánrovost se 
promítá ve škále koncertů různých hudebních stylů a spektru dalšího 
programu – semináře, workshopy, divadlo, film, sporty, street 
scéna, služba modliteb a duchovního poradenství. 

o UNITED ale znamená mnohem více než jen výbornou atmosféru, 
nová přátelství a skvělou zábavu. Přejeme si, abychom zde mohli 
poznávat Pána Boha a On jednal v našich životech. Každý ročník se nese 
v duchu hlavního tématu. 

o Záměr UNITED je vyjádřen zkratkou 3P – tedy být Kristem 
Propojeni, Proměněni a Povoláni. Propojeni skrze víru v něj, 
proměněni do jeho charakteru a povoláni ke službě druhým. To vše se 
děje skrze práci s mladými lidmi a skrze rozvoj jejich charakteru, 
kreativity a zodpovědnosti. 

Multižánrový festival United se tentokrát koná na třech místech  
-  19. srpna v Plzni, 20. srpna  

v Litomyšli a 21. srpna ve Vsetíně. 
„Úplně jsme změnili koncept – i kvůli covidu.  

Z kapacitních důvodů jsme nechtěli pořádat velkou akci 
na jednom místě a hledali města, kde by se mezi sebou dobře 
domluvili a spolupracovali lidé z různých církví,“ přibližuje jeden  
z organizátorů 11. ročníku této ekumenické akce Lukáš Pokorný.  

Na programu jsou koncerty, přednášky, modlitby či duchovní 
poradenství (program a vstupenky na festivalunited.cz). Vystoupí 
britský worshipový zpěvák Martin Smith, kapely Adonai  
a Timothy či písničkář Pavel Helan. Hudebníci zamíří do všech tří 
měst, řečníci se budou obměňovat. „Biskup Tomáš Holub vystoupí 
ve Vsetíně, teoložka Kateřina Lachmanová v Plzni a P. Tomáš 
Hoffman v Litomyšli,“  uvádí Pokorný.                                     /www.festivalunited.cz/ 

 

 

 

OHLÁŠKY 

➢ 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. 

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

OBNOVA V DUCHU SVATÉM 

Českomoravská Fatima 
Koclířov u Svitav pořádá  

24. – 29. srpna 2021 

DUCHOVNÍ CVIČENÍ  
PRO MLADÉ  

s P. Jiřím Pleskačem, 
 knězem katolické církve 

východního obřadu. 

Na programu jsou 
přednášky, mše svaté, chvály, 

adorace, svědectví, 
společenství, rytmická kapela 

a mnoho dalšího 😊  

 

Zájemci pište na: 
obnova.v.duchu@seznam.cz  
Přihlašování nejpozději 
do 10.8.2021. Kontaktní 
telefon: 604 268 686. 
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