
20. června – 26. června 2022, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne  

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

20.6. 

Pondělí 12. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

21.6. 

Úterý 12. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

22.6. 

Středa 12. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † Josefa Rybáře, † rodiče 

Frydrychovy, duše v očistci, 

s prosbou o Boží požehnání, 

dary Ducha svatého,  

na přímluvu Panny Marie  

pro živé rodiny 

Čtvrtek 

23.6. 

Slavnost  

NAROZENÍ SVATÉHO 

JANA KŘTITELE 
St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu 

za přijatá dobrodiní s prosbou 

o Boží požehnání a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu 

Pátek 

24.6. 

Slavnost 

NEJSVĚTĚJŠÍHO 

SRDCE JEŽÍŠOVA 
St. Jičín 

16:30-

17:30 
tichá adorace 

17:30 
na poděkování za 140 let 

hasičů ve Starém Jičíně 

Sobota 

25.6. 

Památka 

Neposkvrněného 

Srdce Panny Marie 

Loučka 8:00 mše svatá v kapli 

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

Neděle 

26.6. 

13. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 8:00 

na poděkování za přijaté 

milosti, s prosbou za živou  

a † rodinu Šimíčkovu, dary 

Ducha svatého a ochranu 

Panny Marie 

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 

* Dnes v 15.00 bude slavnostní otevření fary. Začneme v kostele krátkou adorací  
a pak bude u fary posezení a možnost prohlídky. Jste srdečně zváni. 

*  Díky za dnešní tichou sbírku, která jde na opravy fary. 

*  V pátek je Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Od 16:30-17:30 bude příležitost  
k tiché adoraci v kostele a v 17:30 bude mše celebrovaná o. biskupem Martinem  
u příležitosti 140 let Hasičského sboru Starý Jičín.  

* Moc děkuji všem za modlitby za mé uzdravení. 

  ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
    Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 19.6.2022            12. neděle v mezidobí            30. /ročník XII. 
Moje ovce slyší můj hlas, praví Pán, já je znám a ony jdou za mnou.  

Zapřít sám sebe neznamená 
vzdát se své jedinečnosti 

Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, 

den co den bere na sebe svůj kříž  

a následuje mě. (srov. Lk 9, 23) 

Zapřít sám sebe a vzít na sebe svůj kříž. 

To jsou slova, která v dnešní době nejsou příliš oblíbená. 

Slovo sebezápor, zdá se, patří spíš do středověku. 

Obraz hloupé ovce, která „zapře sama sebe“, 

přijímá den co den bez reptání, co život přináší  

a jde, aniž by vlastně věděla kam,  

nás možná podvědomě dráždí. 

Zapřít sám sebe ale neznamená  

vzdát se své jedinečnosti. 

Může být výzvou k opouštění naší sebestřednosti. 

Vzít svůj kříž může znamenat snahu dávat sám sebe, 

svůj čas, svou pozornost, své pohodlí,  

i když nemůžu počítat s vděkem, ale možná spíš 

s nepochopením či dokonce odmítnutím a pohrdáním. 

Jsme zváni, abychom bojovali 

namáhavé bitvy, do kterých se nám 

nechce, protože se zdají předem 

prohrané a zbytečné, abychom šli  

http://farnostsj.cz/


po úzkých neprošlapaných cestách, i když všichni jdou 

pohodlně, a svědčili tak světu o naději a lásce. 

Život, který se točí jen kolem sebe, 

radost a pokoj nepřináší. 

Slova o kříži a sebezapření  

jsou paradoxně návodem, 

jak své lidství naplnit a život nepromarnit. 

Chci jít za tebou, Pane. 

Přijď, prosím, ty sám, se svým světlem a silou, 

když nejsem ochotný opouštět své představy a své 

vyjeté koleje, když se chci vyhnout nepříjemnostem  

a nepochopení, když mám strach a chci to vzdát. 
 /www.vira.cz/ 

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

Různá oznámení 

POZVÁNKA NA OSLAVU 

140 LET 
ZALOŽENÍ SBORU 

DOBROVOLNÝCH HASIČŮ 
STARÝ JIČÍN – VLČNOV 

 pátek 24. června 2022: 

• mše svatá za hasiče, kterou bude sloužit biskup Martin 

• slavnostní průvod od kostela do hasičské zbrojnice  
za doprovodu dechovky 

• slavnostní vyhodnocení hasičů a volná zábava  


