
13. června – 19. června 2022, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne  

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

13.6. 

Památka sv. Antonína 

z Padovy, kněze  

a učitele církve 

St. Jičín 17:30 
za † Antonína Vahalíka,  

† rodiče a sourozence 

Úterý 

14.6. 

Úterý 11. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

15.6. 

Středa 11. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † Františka Heralta, dvě  

† manželky, za živou  

a † rodinu Bezděkovu  

a Heraltovu a ochranu Panny 

Marie pro živé rodiny 

Čtvrtek 

16.6. 

Slavnost  
TĚLA A KRVE PÁNĚ – 

doporučený svátek 
 

Boží Tělo 

St. Jičín 17:30 

za farníky 

+ po mši sv. průvod  

ke 3 oltářům, družičky, 

dechová hudba, požehnání 

Pátek 

17.6. 

Pátek 11. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

13:00 

svatební obřad  

Jan Janík 

Lenka Phillipová  

17:30 

dětská mše svatá 

za † Františka Vahalíka, 

živou a † rodinu 

Sobota 

18.6. 

Sobota 11. týdne  

v mezidobí 
Palačov 17:30 mše svatá v kapli 

Neděle 

19.6. 

12. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

sbírka  

na opravu fary 

St. Jičín 

8:00 

 za † Martu Kovařčíkovou,  

† manžela, † dva syny,  

† dvoje rodiče, † řeholní 

sestru Radimu Pavlíkovou, 

za dar zdraví a Boží 

požehnání pro živou rodinu 

15:00 
modlitba a poděkování  

za dokončení opravy fary 

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 sobotu bude v 11:00 v Dolní Lhotě u Luhačovic svatební mše sv.  
Jana Šimíčka a Magdalény Malotové.  

* Veliký dík všem organizátorům Noci kostelů! 

* Příští neděli 19.6. bude v 15:00 slavnostní otevření zrekonstruované fary. 
Začneme v kostele krátkou adorací. Jste všichni zváni, zvláště pak brigádníci. 
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Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému, Bohu, který je, který byl a který přijde.  

Bůh je větší 
Bible a celé zjevení nám Boha přestavuje z různých úhlů pohledu. 
Jsou to jakési kamínky do mozaiky toho, jak si Boha můžeme 
představovat. A leckdy jsou to naprosto paradoxně odlišné rysy. 
Odlišné tak, jako je paradoxní život sám. 

o Tento Bůh není ani muž, ani žena,  
ale stvořil člověka ke svému obrazu jako muže a ženu. 

o Jeho láska se projevuje jako mateřská, otcovská,  
přátelská, milenecká a hlavně nezištná. 

o Je to Bůh, který vyšel naproti člověku,  
když se k němu otočil zády. 

o Je to mocný Bůh, který v Ježíši nepřišel, aby si nechal sloužit, 
ale aby nám sloužil. 

o Je to Bůh, který sdílí naše osudy a ztotožňuje se s každým,  
kdo je zlomený na srdci, odmítnutý, chudý, pronásledovaný, 

kdo je jakkoliv nesvobodný… 

o Je to Bůh, který je jeden. Ale není osamocený, nýbrž je 
dokonalým společenstvím v Trojici: Bůh – Otec, Bůh Syn - Ježíš 
Kristus a Bůh Duchu svatý - Ruah (v hebrejštině ženského rodu). 

Tento Bůh nás každého zve do dynamiky neohraničené Lásky. 
A zároveň nás zve k rozvíjení celého stvoření a sebe sama. 

Je jiný, než si představujeme.  Je plný překvapení.  

A hlavně: je větší a nabízí víc. Je větší, než naše očekávání, 
je větší než vše krásné, co nás může v tomto životě potkat. 

A je i větší, než veškeré zlo, které ve svém životě zakoušíme. 

Je větší a nabízí víc.  A to je naše jistota.  

O něj se můžeme opírat a jít krok  
za krokem k naplňování a uskutečňování 
všeho toho dobrého, co vložil do našich 
srdcí. Vzdor všemu těžkému, co nám leží 
v cestě. Protože on je větší a nabízí víc. 

/www.vira.cz/ 
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Různá oznámení 
 
 
 


