
30. května – 5.června 2022, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář III. týdne  

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

30.5. 

Pondělí po 7. neděli 

 velikonoční 
St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu 

a Panně Marii za přijaté 

milosti s prosbou o Boží 

požehnání, dar zdraví, 

ochranu Panny Marie, dary 

Ducha svatého pro živou 

rodinu a za duše v očistci 
+ májová pobožnost 

Úterý 

31.5. 

Svátek  
Navštívení Panny Marie 

- - není mše svatá 

Středa 

1.6. 

Památka  

sv. Justina, mučedníka 
St. Jičín 17:30 za živé a † občany Vlčnova 

Čtvrtek 

2.6. 

Čtvrtek po 7. neděli 

 velikonoční 
St. Jičín 9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

Pátek 

3.6. 

Památka  

sv. Karla Lwangy  

a druhů, mučedníků 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

16:00  
příležitost ke svátosti smíření  

+ tichá adorace 

17:30 

dětská mše svatá 

za † manžela, † sestru,  

† rodiče z obou stran  

a duše v očistci 

Sobota 

4.6. 

Sobota po 7. neděli 

 velikonoční 
1.sobota v měsíci 

Hůrka 17:30 mše svatá v kapli 

Neděle 

5.6. 

Slavnost  

SESLÁNÍ DUCHA 

SVATÉHO 
 

končí doba velikonoční 

St. Jičín 8:00 

 za † Annu Hubovou,  

† dvoje rodiče, † 2 švagry, 

za dar víry, Boží ochranu  

a Panny Marie pro živou 

rodinu 

+ křest  

St. Lhota 10:00 
mše svatá   

+ křest                     

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

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

OHLÁŠKY 

* Od pondělí 30.5. bude možné u p. Aničky Indrákové zapisovat úmysly mší svatých 
na II.pololetí 2022. 

* V pátek dopoledne navštívím nemocné. 

* V pátek od 18:30 bude na faře společenství mládeže 

* Moc děkuji všem, kdo přispěli k dnešní hezké slavnosti: těm, kdo uklízeli a zdobili kostel,  
za zpěv, za liturgii. Děkuji katechetkám za výuku náboženství a soustředění na faře. 
 

 

  ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
    Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

       29.5.2022    7. neděle velikonoční       27. / ročník XII. 
Nenechám vás sirotky, praví Pán, jdu a zase k vám přijdu a vaše srdce se bude radovat.  

Andělská návštěva 
Bůh jednou v nebi pozoroval, jak se lidem  

na zemi daří. Vládl mezi nimi smutek.  

„Více než pět miliard lidí je málo na to,  

aby dosáhli velikosti Boží lásky!“ povzdechl si Pán.  

Otec viděl bratry, jak bojovali ve válkách, manžele a manželky, kteří 

se o sebe nestarali, chudé i bohaté, jak jsou od sebe vzdálení, nemocné 

i zdravé, mezi nimiž panovalo rozdělení, a svobodné i otroky, kteří byli 

od sebe odloučeni předsudky; až jednoho dne shromáždil Pán andělské 

vojsko a řekl mu: 

„Vidíte lidské bytosti? Potřebují pomoc. Budete muset sestoupit 

na zem.“  

„My?“ ptali se andělé radostně, i vyděšeně, avšak plni víry. 

„Ano, vy jste k tomuto úkolu vhodní. Nikdo jiný ho nemůže splnit tak 

jako vy. Poslouchejte! Když jsem stvořil člověka, učinil jsem ho ke 

svému obrazu a podobě, ale každého jsem obdařil výjimečným nadáním. 

Dovolil jsem, aby se mezi sebou lišili, ale také aby ve své odlišnosti 

uskutečnili království všech. Tak jsem to zamýšlel. Jedni dosáhli 

bohatství, aby ho sdíleli s nejchudšími, jiní se těší dobrému zdraví,  

aby pečovali o nemocné. Jedni jsou moudří a jiní prostí, aby mezi nimi 

vládla láska, obdiv a úcta. Dobří se modlí za ty, kteří se chovají, jako by 

byli špatní. Trpělivý snáší neklidného. Mé plány se zkrátka musí naplnit, 

aby se člověk už na zemi těšil z věčného štěstí. Abychom k tomu 

dospěli, sestoupíte k lidem.“ 

„O co jde?“ ptali se andělé znepokojeně. Pán jim to tedy vysvětlil: 

„Jelikož lidé zapomněli, že jsem je stvořil jako jedinečné, aby se 

vzájemně doplňovali, a tak vytvořili tělo mého milovaného Syna; a jelikož 

si neuvědomují, že je miluji v jejich odlišnosti, jíž dosahují dokonalosti, 

sestoupíte na zem s různým posláním.“ 

A každému přidělil úkol: 

http://farnostsj.cz/


„Ty budeš mít vynikající paměť a schopnost soustředit se: budeš slepcem.  

Ty se budeš umět vyjádřit dokonale prostřednictvím 

těla: budeš hluchoněmý.  

Ty budeš ovládat hluboké myšlenky a psát knihy a básně: budeš trpět 

mozkovou obrnou.  

Tobě dám dar něhy a budeš ho osobně ztělesňovat: na světě bude mnoho 

takových, jako jsi ty a nebude mezi vámi rasového rozdílu, protože budete 

mít tvář, oči, ruce a tělo, jako byste byli pokrevní sourozenci: budete 

postiženi Downovým syndromem.  

Ty budeš nízké postavy a tvoje roztomilost a smysl pro humor doletí 

k nebesům: budeš trpaslíkem.  

Ty se budeš radovat z krásy stvoření tak, jak jsem si přál, aby se z ní lidé 

radovali: budeš mentálně retardovaný; a zatímco se ostatní budou zabývat 

technologickým pokrokem, ty se budeš radovat z mravence, květiny,  

kapky vody; budeš velmi šťastný, protože nebudeš nikoho soudit.  

Ty budeš žít na zemi, ale tvoje mysl bude zůstávat v nebi, raději budeš 

naslouchat mému hlasu než lidskému: budeš autista.  

Ty budeš zručný jako nikdo jiný, budou ti chybět ruce a paže 

a všechno budeš dělat ústy a nohama.“ Poslednímu andělovi 

řekl: „Budeš mít dar geniality; odejmu ti křídla, než doletíš  

na zem, a po dopadu se ti roztříští záda. Lidé tvoje tělo opraví, 

ale budeš muset přemýšlet, abys zvítězil: budeš mít rozštěp páteře.“ 

Andělé byli spokojení se svou odlišností, kterou je Pán obdařil: stálo je 

však nesmírnou bolest oddělit se od nebe, aby splnili své poslání. 

„Jak dlouho tě neuvidíme? Jak dlouho budeme od tebe odloučeni?“ 

„Nedělejte si starosti; budu s vámi stále. A kromě toho 

to bude trvat pouze 40 až 70 pozemských let.“ 

„To je v pořádku, Otče. Ať se stane, jak říkáš. 

Jestliže to potrvá nejdéle 70 let, bude to jako okamžik  

na hodinách věčnosti. Za chvilku se zase setkáme,“ řekli andělé jednohlasně. 

A plni očekávání sestoupili na zem. 

Každý z nich dospěl do mateřského lůna. Utvořili se v něm během sedmi, 

osmi nebo devíti měsíců. Když se narodili, byli přijati s hlubokou bolestí, 

strachem a úzkostí. Někteří otcové úkol odmítli, jiní jej přijali s mrzutostí, 

jiní si to kladli za vinu, až způsobili rozpad manželství, další láskou plakali  

a úkol přijali. Ať už to bylo jakkoliv, andělé znají své poslání a jejich 

ctnostmi jsou mezi jinými víra, naděje a láska, a především Láska, která 

umí odpouštět a přináší světlo těm, kteří je chtějí milovat. 

Andělé stále sestupují na zem, s velkým duchem v omezeném těle,  

a budou na zem přicházet, dokud na světě potrvá lidstvo. Bůh chce,  

aby byli mezi námi, protože nám dává příležitost s nimi pracovat a učit 

se od nich. A pracovat znamená sloužit, sloužit znamená 

žít a žít znamená milovat, protože kvůli tomu nám byl 

život dán. Kdo nežije, aby sloužil, neslouží, aby žil. 
/z knihy: Příběhy pro uzdravení duše, José Carlos Bermejo, 

vydalo Karmelitánské nakladatelství, www.pastorace.cz,/ 
 

Různá oznámení 
Zahájení mezinárodního křesťanského festivalu Slezská lilie 

letos kopíruje start programu Noci kostelů.  
Před katedrálou Božského Spasitele v Ostravě bude v 18.00 
hodin připraveno hlavní podium pro první účinkující festivalu. 

 Večer nadějí – pátek 10. 6. 

Po slavnostním zahájení s biskupem Martinem Davidem se můžeme těšit na pražskou 

scholu Rytmig a písně autorů zapojených do soutěže „Píseň písní“. Závěr večera bude  

od 20.30 patřit legendárnímu polskému pop-gospelovému souboru Trzecia Godzina Dnia. 

 Noc lilie – sobota 11. 6. 

Sobotní program festivalu Slezská lilie nabídne od 16.30 do 18.00 hodin v kostele  

sv. Václava přednášku kněze Bonaventury Štivara o vznešenosti duše zpestřené 

vystoupením skupiny Tykráso. Program v kostele sv. Václava uzavře ve 22.30 Večer chval. 

Hlavní podium před katedrálou ožije v 19.30 vystoupením slovenského rapera jménem Tow 

Meot. Vrcholem večera bude od 20.30 první repríza muzikálového oratoria Ludmila autorů 

Jiřího Najvara a Jana Matouška. Můžeme se těšit na hvězdy Národního divadla 

Moravskoslezského v doprovodu kapely přímo pod taktovkou autora. 

 Den andělů – 12. 6. 

Třetí festivalový den se dění přesouvá tradičně do Ostravy-Kunčiček, kde místní farnost 

slaví patrocinium kostela sv. Antonína Paduánského. Program zahájí v 10.00 vystoupení 

kapely Mercedes Band. Mše svatá s biskupem Martinem Davidem začíná v 10.30.  

Po bohoslužbě přijde v 12.15 na řadu vystoupení folkové skupiny Ma Dva Trio. Den andělů 

navštíví misionář na Ukrajině Peter Krenický, který se od 13.00 podělí o své zkušenosti 

z této země, v níž působí od roku 1991. Závěr festivalu Slezská lilie bude patřit legendě 

křesťanského folku – skupině Učedníci. Koncert začíná v 14.00 v kostele sv. Antonína 

Paduánského. 

 Benefice pro Ukrajinu  
Slezská lilie se snaží každý rok zviditelnit a podpořit konkrétní charitativní projekt.  

Letos byly vybrány dva zajímavé místní příklady pomoci ukrajinským válečným uprchlíkům. 

Program festivalu Slezská lilie ke stažení na www.slezskalilie.cz. 

http://www.pastorace.cz/
http://www.slezskalilie.cz/

