
4. července – 10. července 2022, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne  

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

4.7. 

Pondělí 14. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

5.7. 

Slavnost  
SV. CYRILA, MNICHA,  

A METODĚJE, 

BISKUPA,  

patronů Evropy, hlavních 

patronů Moravy 

St. Jičín 8:00 

na poděkování za 70 let 

života, posilu v nemoci  

a Boží ochranu a Panny 

Marie pro živou rodinu 

Středa 

6.7. 

Středa 14. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † rodiče a prarodiče 

z obou stran, Boží 

ochranu a Panny Marie, 

za dar zdraví pro živé 

rodiny 

Čtvrtek 

7.7. 

Čtvrtek 14. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Pátek 

8.7. 

Pátek 14. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † manžela Bohuslava,  

† 2 rodiče, † bratry,  

† švagry, pro živé rodiny 

Boží ochranu a Panny 

Marie 

Sobota 

9.7. 

Sobota 14. týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 11:00 

svatba 

Petr Segeťa  

a Gabriela Hanáková 

Petřkovice 17:30 mše svatá v kapli 

Neděle 

10.7. 

15. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 8:00 

za † Lidušku Staňkovou,  

† manžela, živou  

a † rodinu, dar zdraví  

a duše v očistci 

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 

* Příští rok v červnu plánujeme v naší farnosti biřmování. Kdo jste ještě nepřijali, a chtěli 
přijmout, tuto svátost, zapište se vzadu ve vchodu do tabulky do konce prázdnin.  
Nejnižší věková hranice je v září dovršení 15 let. 

* Moc děkuji všem ženám, které v pátek uklízely na faře. 

***************************************************************************************************** 
Putovní socha Panny Marie Fatimské - zapisujte se, prosíme, na listinu pod kůrem.  
Sochu si můžete vyzvednout v sakristii vždy v neděli po mši sv. a další neděli přinést zpět.  

  ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
    Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 3.7.2022            14. neděle v mezidobí            32. /ročník XII. 
Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; nauka Kristova ať je u vás ve své plné síle. 

Svátost biřmování tvoří se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení 
do křesťanského života. Tato svátost je potřebná k dovršení křestní milosti. 
Vždyť „svátost biřmování“ pokřtěné „dokonaleji spojuje s církví a obdařuje 
zvláštní silou Ducha svatého, proto jsou ještě více povinni šířit a bránit víru 
slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové“. 

Biřmování zdokonaluje křestní milost; je svátostí, která dává Ducha svatého, 
aby nás hlouběji zakořenil do božského synovství, pevněji přivtělil ke Kristu, 
zpevnil náš svazek s církví, aby nás plněji zapojil do jejího poslání a pomáhal 
nám vydávat svědectví o křesťanské víře slovem, doprovázeným činy. 

Prostřednictvím biřmování se křesťané, tedy ti, kteří jsou pomazaní vonným 
olejem (křižmem), mnohem více podílejí na poslání Ježíše Krista a na plnosti 
Ducha svatého, jímž je vrchovatě naplněn, takže celý jejich život má šířit 
líbeznou vůni Kristovu. 

Příprava na biřmování má být zaměřena k tomu, aby vedla křesťana 
k důvěrnějšímu spojení s Kristem, k živější důvěrnosti s Duchem svatým, 
s jeho působením, s jeho dary a pobídkami, aby mohl lépe převzít apoštolskou 
odpovědnost křesťanského života. Proto také katecheze před biřmováním 
bude usilovat o to, aby probudila smysl pro příslušnost k církvi Ježíše Krista, 
a to jak ke všeobecné církvi, tak k farnímu společenství. Právě na tomto 
společenství spočívá zvláštní odpovědnost za přípravu biřmovanců. 

Kandidát biřmování (biřmovanec), má mít nejméně 15 let, má vyznat víru, 
být ve stavu milosti, mít úmysl přijmout svátost a být připraven vzít na sebe 
svůj úkol Kristova učedníka a svědka ve společenství církve i tam, kde se 
pohybuje. 

Každý biřmovanec očekává dary Ducha Svatého - je to dobře, člověk se těší, 
vnitřně se motivuje na přijetí. Často ale přes těšení se na dar, zapomíná 
na dárce. Dar je ale vyjádření lásky dárce ke mně. Stejně s biřmováním – je to 
posílení vztahu s Dárcem. Ne jen dary, „abych byl dokonalejší.“ Ty dary mě 
uschopňují ke službě dárci. … 

Tedy: kdo ještě nepřijal svátost biřmování, touží po prohloubení svého 
vztahu s Kristem i se společenstvím ve farnosti a chce se do něj aktivněji 
zapojit a dosáhne v září nejméně 15 let, ať se do 31.8. 2022 zapíše 
na papír ve vchodu do kostela. 

Na setkávání se těší 

o. Marcel  

 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 


