
6. září  - 12. září 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář III.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

6.9. 

Pondělí 23. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † Jaroslavu Heraltovou, 

† manžela, Boží ochranu  

a ochranu Panny Marie  

pro živou rodinu Heraltovu  

a Bezděkovu 

Úterý 

7.9. 

Úterý 23. týdne 

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

8.9. 

Svátek  

Narození Panny 

Marie 

St. Jičín 17:30 

na přímluvu Panny Marie 

za † maminku a živé  

a † občany Kojetína 

Čtvrtek 

9.9. 

Čtvrtek 23. týdne 

v mezidobí 
- -  není mše svatá 

Pátek 

10.9. 

Pátek 23. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu 

za dar manželství a přijatá 

dobrodiní s prosbou  

o požehnání Boží pro 

celou rodinu, za dar zdraví, 

víry a dary Ducha svatého, 

ochranu Boží a P.Marie 

Sobota 

11.9. 

Sobota 23. týdne 

v mezidobí 
St. Lhota 17:30 mše svatá (s nedělní platností) 

Neděle 

12.9. 

24. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 8:00 

za † Jaroslava Kovařčíka, 

† dvoje rodiče, † bratra,  

† švagra, † řeholní sestru 

Radimu, za dar zdraví 

a ochranu Panny Marie  

pro živou rodinu 

Kojetín 10:00 
poutní mše svatá Narození 

Panny Marie  

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

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

OHLÁŠKY 

➢ Sbírka z minulé neděle na Charitu Nový Jičín vynesla 14 262,- Díky! 

➢ Náboženství začíná už tento týden podle rozvrhu, který byl ve zpravodaji,  
jen 9. třída a 1. ročník střední školy budou začínat s o. Marcelem na faře  
až v pátek 24.9. Prosíme, co nejdřív odevzdejte vyplněné přihlášky paní učitelce 
Cigánkové. 

➢ V kostele pod kůrem jsou na stolku k zakoupení stolní kalendáře na příští kalendářní rok  
(nakladatelství Cor Jesu). Cena za 1 ks je 70,- Kč. 

➢ Ve starojickém obecním zpravodaji byl omylem zveřejněn chybný rozpis hodů, 
poutí a slavností. Tímto se, prosíme, neřiďte. Platí rozpis, který byl zveřejněn 
ve farním zpravodaji č.39 (22.8.2021). Lze jej najít také na farním webu. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

5.9.2021           23.neděle v mezidobí       41. / ročník XII.                                                 
Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. 

BŮH JEŠTĚ NAD LIDSTVEM NEZLOMIL HŮL… 
V tomto článku si můžete přečíst velmi zajímavé a poučné myšlenky jednoho kněze o dětech. 

Novináři se zeptali jednoho kněze, zda má nějakého koníčka (zálibu). - 
„Kněz by se neměl stále zabývat jen duchovními věcmi, ale měl by mít nějaký 
jiný zájem např. hudbu, kutilství, cestování…“ Kněz jim odpověděl: „Nic z toho 
není moje záliba. Ale mám něco, čím se obzvláště zabývám, a to jsou děti. 

Sbírám dětské kresby, dětské dopisy, básničky i dětské modlitbičky. Od dětí 
se mohou dospělí nesmírně mnoho naučit. Co všechno se dá nalézt v dítěti 
z toho, co my dospělí jsme již dávno ztratili! Proto se snažím znovu a znovu 
vposlouchat do dětské duše.“ 

Nebylo to samoúčelné, když Pán Ježíš postavil doprostřed svých učedníků 
dítě a řekl: „Neobrátíte-li se a nebudete jako maličcí, nemůžete vejít  
do nebeského království.“ 

„Děti dokážou být vtipné a svérázné, důstojné a umí se trefně vyjadřovat. 
Jsou srdečně bezprostředné a zábavné. Děti mají pouze 
jednu tvář: nedokážou se přetvařovat. Některý zážitek 
s dětmi člověk prožívá ještě dlouhý čas jako opravdový 
dárek.“ Zeptal jsem se jednoho dítěte, které mi opakovaně 

udělalo radost: „Jsi velmi milá. Můžu Ti něco darovat?“ Odpověděla:  
„Mně nemusíte dávat žádné dárky. Mně stačí, že můžu být s Vámi.“ 

„Děti mají neomezenou důvěru, pokud se nedočkají velkého zklamání.  
Jsou připravené podstoupit riziko. Jsou otevřené k druhým, spoléhají  
na druhé a věří v jejich důvěřivost. Nepožadují žádné záruky.“ 

Hrávali jsme si jako děti takovou hru: „Zavři oči a spadni!“ Někdo se musel 
postavit do středu kruhu, zavřít oči a prostě padat. Děti měly odvahu padat, 
protože si byly jisty, že některý kamarád je zachytí. 

Malé děti jsou čestné, naivní a nekomplikované. Sednou si a píší milému 
Pánu Bohu a doufají, že z toho má radost. Existuje celá krásná kniha 
takových dopisů: „Milý Pane Bože. Byla jsem včera v kostele. Musím Ti říct, 
že bydlíš velice pěkně. Anička.“ 

http://farnostsj.cz/


„Milý Bože! Když jsi tvořil zem a lidi a všechna zvířata, květiny a hvězdy,  
byl jsi moc unavený? Mám ještě hodně jiných otázek. Odpovíš mi na ně?  
S milým pozdravem Bedřich.“ 

Děti mluví s Bohem velice bezprostředně a lidsky. Někteří dorůstající si tento 
způsob uchovávají, jak to ukazuje tento příklad: „Když udělám něco špatně, 
musím se omluvit. A kdo se omluví mně?“ „Až budeš dospělý…“ Ale já vím, že to 
bude trvat ještě dlouho. Můj Otče na nebi, já vím, že pro Tebe jsou všichni stejně 
důležití, malí i velcí. Ty neděláš rozdíl mezi malým a velkým, protože pro každého 
máš nějaký úkol. A tak Tě prosím, nedovol, aby malí ztratili odvahu a dospělí si 
moc troufali. A až budu jednou velký, ať nezapomenu, že jsem byl kdysi malý…“ 

Co všechno nevězí v malém dítěti! Je to obdivuhodné, co všechno v nich Bůh 
působí. „Každé dítě s sebou přináší poselství, že Bůh ještě nad lidstvem nezlomil 
hůl,“ řekl jednou Rabindranath Thákur, významný indický básník a filosof. 

A co my dospělí? Když se spolu baví dospělí, často jim jde jen o čísla. Chtějí-li 
někoho poznat, ptají se, kolik má čeho, kolik vydělává, kolik má titulů, kolik 
známostí,… Když se jedná o dům, pak říkají: dva a půl miliónu, a už vědí, o jaký 
dům se jedná. Když si děti vyprávějí o svých přátelích, ptají se: „Sbírá motýly? 
Umí lézt po stromech? Můžeme si s ním hrát?“ Když je řeč o domu, ptají se, jakou 
má barvu, jaké má v okně květiny, jestli tam také sedávají na střeše hrdličky. 

Kde se objeví děti, všechno dostane svěží, přirozenou tvář a barvu, teplo, život. 
Velcí lidé tomu nerozumí. Mluví o výdělcích, starají se o peníze. „My děti musíme 
mít s dospělými hodně trpělivosti…“ 

„Měli bychom o tom často přemýšlet. Neboť tehdy, budeme-li jako děti otevření, 
spontánní, schopní nadšení, hodní důvěry, srdeční, přirození… získáme Boží 
království, říká Ježíš. Stát se dětmi je náš každodenní úkol. 
Reinhold Schneiser jednou řekl, že to, co se mu zdá  
na křesťanství nejobtížnější, je stát se dětmi. Je to milost,  
o kterou se musíme modlit den co den.“    

                                                                                      /www.fatym.com, převzato z časopisu Světlo č.1 z roku 1996/ 

Různá oznámení 
Farnost Nový Jičín pořádá v sobotu 11. září 2021 poutní zájezd  
do Koclířova a Jaroměřic u Jevíčka (Kalvárie). Na programu je 

mimo jiné pobožnost u hrobu o. Petra Dokládala. Odjezd z Nového 

Jičína je v 6:30 hod., návrat do 19:00 hod., cena dospělí 300,- Kč, děti  

a studenti 200,- Kč. Přihlásit se lze v sakristii ve farním kostele  

v NJ, u kněží v kanceláři nebo telefonicky u paní Ivy Jasné na farní 

číslo 731 625 671. Více informací na plakátku ve vývěsce. 

Výzva biskupů k volbám a modlitba 
Vážení spoluobčané, 

parlamentní volby, které proběhnou už za měsíc, považujeme – tak jako 

každé volby – za významnou příležitost ovlivnit další směřování  

naší země. 

Proto nyní povzbuzujeme a vyzýváme k tomu, abychom všichni k těmto 

volbám přistoupili zodpovědně. Náš hlas je jeden z mnoha, přece však 

můžeme svou vědomou a dobře promyšlenou volbou podpořit ty  

a právě ty, kteří nejen zastávají určitý politický program, ale jejichž 

postoje a způsob jejich života svědčí o tom, že své jednání staví  

na hodnotách pravdy a svobody jako na zásadních hodnotách  

pro zachování a rozvoj demokracie. 

Děkujeme! 

Katoličtí biskupové České republiky 

Modlitba za volby: 

Vzývání Ducha Svatého: 

Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. 

Inv.: Sešli svého Ducha a všechno bude stvořeno  

Odp.: a obnovíš tvář země. 

Modleme se: 

Bože, ty nám sesíláš svého Ducha, aby nás osvěcoval světlem pravdy; 

dej, ať nám tato jeho pomoc nikdy nechybí, 

abychom se dobře rozhodovali a správně jednali. 

Skrze Krista našeho Pána. -  Odp.: Amen. 

Modleme se: 

Bože, ty všechno řídíš s obdivuhodnou moudrostí a láskou; 

dovoláme se tvé prozřetelnosti a prosíme tě za naši vlast, 

ve které žijeme a kterou milujeme: 

dej nám i našim spoluobčanům rozvážnost a moudrost, 

abychom zvolili takové poslance, 

kteří budou usilovat o skutečné blaho celé naší společnosti. 

Prosíme o to skrze Krista našeho Pána. - Odp.: Amen. 

Modlitba „Otče náš“ a „Zdrávas Maria“ 

Svatý Cyrile a Metoději, orodujte za nás. 

Svatý Václave, oroduj za nás. 

Svatá Anežko Česká, oroduj nás! 

Všichni čeští patronové, orodujte za nás! 

K této modlitbě se můžeme duchovně spojit každý večer ve 20 hod. 


