
6. června – 12. června 2022, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne  

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

6.6. 

Památka Panny Marie, 

Matky církve 
St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

7.6. 

Úterý 10. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

8.6. 

Středa 10. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za rodinu Vahalíkovu  

a Málikovu 

Čtvrtek 

9.6. 

Svátek Ježíše Krista,  

nejvyššího a věčného 

kněze 

- - není mše svatá 

Pátek 

10.6. 

Pátek 10. týdne  

v mezidobí St. Jičín 
17:30 za † Ludmilu Davidovou 

+ pokračování programu Noci kostelů 
(viz Různá oznámení, vývěska, web farnosti)  

Sobota 

11.6. 

Památka  

sv. Barnabáše, apoštola 
Petřkovice 17:30 mše svatá v kapli 

Neděle 

12.6. 

Slavnost  

NEJSVĚTĚJŠÍ 

TROJICE 

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 

* V pátek začne mší sv. Noc kostelů. Program je ve vývěsce a bude až do 22:00,  
kdy bude venku modlitba a požehnání obci – jste srdečně zváni.  

* V neděli 12.6. bude v Novém Jičíně od 15:30 kino pro koledníky z Tříkrálové sbírky. 

* Dopředu hlásím, že v neděli 19.6. bude v 15:00 slavnostní otevření 
zrekonstruované fary. Pokud by se některé ženy chtěly zapojit do příprav, prosím 
zůstaňte dnes po mši svaté před kostelem. Domluvilo by se, co je potřeba. Děkuji. 

Při příležitosti Noci kostelů si Vás dovolujeme požádat 
o upečení nějakého pamlsku, buchty či bábovky anebo 
přípravu slaného občerstvení, které bychom nabídli jak 
návštěvníkům našeho kostela, tak pořadatelům. Své sladké  
či slané dary můžete přinést v pátek 10.6. přede mší svatou 
do sakristie. Předem moc děkujeme za tuto pomoc. 

  ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
    Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

     5.6.2022  Slavnost Seslání Ducha svatého  28. /ročník XII. 
Přijď, Duchu Svatý, naplň srdce svých věrných a zapal v nich oheň své lásky. 

 

Duch Svatý spojuje všechny kameny 
Křesťanství není ani náboženstvím chrámu, ani náboženstvím 

knihy. Křesťanství je osoba Ježíše Krista. Boží dům je založen  

na Kristu a vy sami jste jeho živými kameny. Duch Svatý je 

spojným kamenem, svorníkem klenby. Buďte si jisti, že když 

Kristus sám nebude základem každé vaší stavby, tak stavba 

spadne. Nekochejte se obřími budovami, které postavili lidé, 

rozboří se, ať jsou vysoké, jak chtějí. Čas je srovná se zemí. 

Když už pozdě zjistíte, že vaše budova není 

postavena na Kristu, celou ji rozeberte  

a začněte znovu. Jedna jediná zeď postavená 

na Kristu je lepší než vysoká věž, které hrozí, 

že se zřítí silou větru. 

Kristus nese celou stavbu, Duch Svatý spojuje všechny 

kameny celé klenby a podpírá všechny zdi. Duch Svatý je duší 

lásky, která je svorníkem. Pokud odejmete Ducha, zničíte svorník, 

kameny vypadnou a celá stavba se zboří.  

Každý kámen má v budově své místo. Každý kámen je stvořen, 

aby byl na svém místě. Pokud jeden chybí, zůstane po něm škvíra, 

skrze níž bude pršet, foukat, dovnitř se dostane prach i přívaly 

deště. Touto mezerou budou mít dovnitř přístup venkovní živly. 

Nechte se opracovávat 
Vytrvejte na Pánově staveništi. Buďte pilní a budujte království. 

Buďte živými kameny v chrámu Páně. Nechte se umístit 

Pánovýma rukama, on je pravým stavitelem. Nechte se 

opracovat, zbavte se všeho, co je na vás nabaleno, a dovolte 

doplnit, co vám chybí. Ať vám on sám určí tvar, velikost a místo.  

http://farnostsj.cz/


Ať jste velkým nebo malým kamenem, každý z vás máte místo, 

pro které jste byli navrženi a opracováni. 

Odevzdejte se Pánu, aby s vámi stavěl. Tak se dostanete na své pravé 

místo. Neste kameny umístěné nad vámi a podpírejte ty, které vás 

obklopují. Opřete se o ty, které jsou pod vámi. Kristus nese vše a Duch 

Svatý vás sjednocuje a vede. 
/www.pastorace.cz, zpracováno podle knížky: Hanna Skandar,  

Myšlenky svatého Šarbela, vydalo Karmelitánské nakl./ 

Různá oznámení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kostel sv. Václava, Starý Jičín – téma: Shalom 

17:30 – Mše svatá s komentářem kněze 

18:30 – Svědectví o pokoji a válce 

19:30 – Aktivita pro děti 

  Aktivita pro dospělé (manželské rande) 

  Ochutnávka mešních vín 

21:00 – Modlitba chval a písní 

  Modlitba kněze za rodinu / jednotlivce 

22:00 – Ukončení akce modlitbou a žehnáním obci a farnosti 

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

Souběžný program: 18:30 – 22:00 hod 

o Boční kaple sv. Kříže – Modlitební koutek se svíčkami 
o Komentovaná prohlídka věže a zvonů 

o Otevřené Muzeum u Polzerů 
o Zpřístupněna hrobka Deymů 
o Občerstvení před kostelem 

 

https://www.ikarmel.cz/produkt/myslenky-svateho-sarbela

