
25. října - 31. října 2021 
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

25.10. 

Pondělí 30. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 za děti a mládež z Vlčnova 

Úterý 

26.10. 

Úterý 30. týdne  

v mezidobí 
- -  není mše svatá 

Středa 

27.10. 

 Středa 30. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 8:00 

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 na přímluvu 

Panny Marie 

Čtvrtek 

28.10. 

Svátek  

sv. Šimona a Judy, 

apoštolů 
- -  není mše svatá 

Pátek 

29.10. 

Pátek 30. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

dětská mše svatá 

na poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii za přijaté 

milosti s prosbou o Boží 

požehnání a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu 

Sobota 

30.10. 

Sobota 30. týdne  

v mezidobí 

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

St. Jičín  19:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

Neděle 

31.10. 

ZMĚNA ČASU 

 (03:00-02:00) 

 

31. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

St. Jičín 8:00 

za † Blaženu Vahalíkovou 

k nedožitým 90. narozeninám, 

† manžela, † syna a zetě 

s prosbou o Boží požehnání  

a ochranu Panny Marie  

pro živé rodiny 

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 opravy fary vynesla ve Starém Jičíně 27 828,- díky  
za vaše dary! Děkuji i za dnešní sbírku, která půjde na papežské misijní dílo. 

 

* Kdo byste se chtěli zúčastnit debatního kroužku k synodě, prosím zapište se vzadu 
ve vchodu na papír spolu s číslem tématu, které chcete probírat. 

 

* Velké díky všem, kdo uklízeli kostel po restaurátorech! 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

24.10.2021         30.neděle v mezidobí       48. / ročník XII.                                                 
Náš spasitel Ježíš Kristus zlomil moc smrti a přinesl nám světlo nepomíjejícího života v evangeliu.  

Milí farníci, 

dostáváte do rukou zpravodaj, který je věnován vzpomínkám  

na o. Petra Dokládala. Důvodem je nejen 1. výročí jeho úmrtí,  

ale především jeho láska k vám, jeho svěřeným farníkům, kterou 

v těch vzkazech pro něj reflektujete a lze ji jasně vyčíst. Můj, také 

již zemřelý spirituál a zpovědník o. Adam Rucki, vždycky říkával,  

že kněz je jakési potrubí, které přivádí Boží dary k farníkům. Vaše 

svědectví potvrzují, že je to tak! Tedy DEO GRATIAS za o. Petra 

a vše, co skrze něj přišlo do naší farnosti!  

A ještě spolu s papežem Františkem prosím: modlete se i za mně  

a ostatní kněze, ať jsme také tím „potrubím“, které nebrání 

Hospodinu v jeho působení. Díky! 

Žehná o. Marcel 

 

Otče Petře, 

budeme na Vás vzpomínat jako na kněze,  

který při mších svatých dával život naši  

kapli v Palačově a nám příležitost k setkání  

s živým Kristem.   

Rádi jsme také pobývali s Vámi při 

pondělních obědech o hodech, kdy jsme  

měli možnost poznat Vás jako vtipného  

a sečtělého člověka, který toho hodně  

poznal a procestoval.  

Také víme o Vaší lásce k Panně Marii 

a jsme šťastni, že teď můžete, jak jste vždy 

toužil, odpočívat v Jejích dlaních. 
                                 Vaši farníci z Palačova 

 

Milý otče Petře, 

chtěla bych Vám poděkovat za strávený čas s námi a těším se  

na shledání s Vámi v nebi.  Anička 

http://farnostsj.cz/


Otec Petr byl věrným služebníkem Páně a velkým Mariánským ctitelem,  
což dokazoval svou druhou vášní, kterou bylo cestování. Opakovaně 

navštívil Fatimu, Medjugorje, Jeruzalém  
a jiná poutní místa. Podařilo se mu zavítat 
i na ostrov Island, což mu 
bylo osudné. Island se stal 
jeho srdeční záležitostí. 
Otče, děkujeme za každou 
Vaši modlitbu. 
                              Jakůbkovi 

▪ „Drahý otče Petře, jsem Bohu vděčný za to, že jsem mohl být 
Vaším šachovým soupeřem." 

▪ „Otče Petře, děkujeme Vám za všechny Vaše přímluvné 
modlitby v našich nelehkých dobách. Pán Bůh zaplať za to."    

                                   Króliczkovi 
 

 Náš drahý otče. 
Děkujeme za pouť, kterou jsme s Vámi zde mohli putovat. Postupně 

jsme si k sobě navzájem odemkli cestu skrze Vaše dobrosrdečné 
srdce. Taky jste často zdůrazňoval, že jste jen člověk se svými 
mouchami a nedokonalostmi, které jste demonstroval například při 
vašich nemilovaných výpravách svým favoritem. Ve Vašem povídání  
ve společenství byly opravdové perly. Na Vaše návštěvy u nás  
jsme se vždy moc těšili, vzpomínal jste na mládí, na průšvihy atd.  

Nezapomeneme, jak jste měl oči zalité slzami štěstí při pohledu  
na kostel naplněný malými dětmi. Jako byste chtěl říct: „Nechejte děti 
přicházet ke mně." A když k tomu mládežníci spustili na kytary, skoro 
jste u oltáře tancoval. Byl jste nám moc blízký, náš otec Peťulka.  

Těšíme se na shledání s Vámi.                Vahalíkovi 
 

         Milý otče Petře,  

velice Vám děkujeme za Vaši obětavou službu pro naši farnost, za udělené 

svátosti, za otevřenost vůči různým farním akcím, za Vaše modlitební vycházky 

s růžencem a že jste často myslel na děti a mládež.  

Také jsme vděční za propojení s koclířovskou Fatimou, 

skrze kterou jsme mnozí prožili duchovní obnovy, které 

nám změnily život. Ještě jednou moc děkujeme  

a prosíme, přimlouvejte se za nás.                                              

                                                         Bezděkovi 

 

Otče Petře, děkujeme za provázení ve farnosti. 

 Díky za Vaší příkladnou úctu k Panně Marii. Často vzpomínám 
na Vaše procházky s růžencem v rukou… 
 

 Otče Petře, děkujeme, že jste nás a naše děti doprovázel velký 
kus naší životní pouti. Jsme vděčni, za Váš otcovský přístup, 
zvláště při svaté zpovědi. 
 

 Děkujeme, že jste nám byl svědkem opravdové důvěry v Pána 
Ježíše a Jeho matku Pannu Marii. 

Často jste nám vštěpoval, že i přes mnohé naše slabosti,  
je nejdůležitější, aby rostla naše touha: Být ve spojení s Ježíšem. 

Pevně věříme, že se Vaše touha již naplnila. 

         Sládečkovi 
 

   Děkujeme otci Petrovi za podporu a pochopení pro nás, za to,  

jak nás vedl a povzbuzoval ve službě u oltáře.             ministranti 
 

Milý Otče Petře, 

děkujeme za 23 let duchovního vedení, 

spojené se křty a biřmováním našich 

dětí. Vždy jste pro nás měl pochopení, 

povzbudivé slovo a promlouval jste 

k nám s otevřeností a humorem  

Vám vlastním. Bylo milé se setkávat 

s Vámi při různých příležitostech.                        

Děkujeme.    Šimíčkovi                    Vzpomínka na naše poslední 

                                  společné setkání 20.9.2020 

 

**************************************************************** 

Otče Petře,  

jste pro mě vzorem člověka, který žil svůj 

život opravdově a naplno. Děkuji Vám,  

za Váš příklad i duchovní vedení  

od kolébky až doposud. 
                                                   Kristýna Glogarová 

**************************************************************** 


