ZPRAVODAJ

11. července – 24. července 2022
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III.-IV. týdne
Den

Liturgická oslava

Pondělí
11.7.
Úterý
12.7.
Středa
13.7.
Čtvrtek
14.7.
Pátek
15.7.
Sobota
16.7.

Svátek sv. Benedikta,
opata, patrona Evropy
Úterý 15. týdne
v mezidobí
Středa 15. týdne
v mezidobí
Čtvrtek 15. týdne
v mezidobí
Památka sv. Bonaventury,
biskupa a učitele církve
Svátek Výročí
posvěcení katedrály

Neděle
17.7.

16. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Místo

Čas

St. Jičín

15:30

-

-

není mše svatá

-

-

není mše svatá

-

-

není mše svatá

-

-

není mše svatá

Loučka

17:30

mše svatá v kapli

St. Jičín

8:00

za živou a † rodinu Jakůbkovu
z Kojetína a na poděkování za přijatá
dobrodiní paní Marie Jakůbkové,
s prosbou o Boží ochranu a P. Marie
pro celou rodinu a za duše v očistci

St. Lhota

10:00
15:00
-

mše svatá
pohřeb – Hana Janyšková †
není večerní mše sv.

sbírka
Pondělí
18.7.
Úterý
19.7.

Pondělí 16. týdne
v mezidobí
Úterý 16. týdne
v mezidobí

Středa
20.7.

Středa 16. týdne
v mezidobí

Čtvrtek
21.7.
Pátek
22.7.
Sobota
23.7.

Čtvrtek 16. týdne
v mezidobí
Svátek
sv. Marie Magdalény
Svátek sv. Brigity,
řeholnice, patronky Evropy

Neděle
24.7.

17. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

St. Jičín
-

-

FARNOSTI STARÝ JIČÍN

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín

Úmysl mše svaté
pohřeb – Stanislav Janýška 

není mše svatá
za † rodiče Pospěchovy, † rodiče
Mičulkovy, † stařečky z obou stran,
za † manžela Jaromíra, za dar zdraví
a Božího požehnání pro živé rodiny

St. Jičín

17:30

-

-

St. Jičín

17:30

St. Lhota

17:30

mše svatá

St. Jičín

8:00

na poděkování za přijatá dobrodiní,
za ochranu Boží a Panny Marie
do dalších let, a za duše v očistci

Hůrka

10:00

není mše svatá
za † rodiče Pavlíkovy a ochranu Boží
pro živou rodinu

poutní mše svatá ke sv. Anně

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 neděli bude tichá sbírka, která půjde na opravy kostela a splacení fary.
* Příští rok v červnu plánujeme v naší farnosti biřmování. Kdo jste ještě nepřijali tuto svátost, a chtěli ji
přijmout, zapište se vzadu ve vchodu do tabulky do konce prázdnin. Nejnižší věková hranice je v září
dovršení 15 let.

*Z důvodu dovolené nebude příští neděli vydáno další číslo Farního zpravodaje.

10.7.2022

15. neděle v mezidobí

33.-34. /ročník

XII.

Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život; ty máš slova věčného života.

Ukotvit lásku v každodenním životě
V moři života je mnoho ostrovů. Jeden z nich je však
čarovný. Je to ten, na kterém přebývají lidské city, všechny
naše emoce, radosti i trápení. Nenávist je sousedem lásky,
hněv bydlí vedle radosti. Pokojný život na ostrově však
jednoho dne narušila zpráva, že ostrov bude zaplaven. Všichni
se chystali zachránit. Jen láska zůstala zcela osamocena.
Nebylo nikoho, kdo by ji vzal s sebou na loď.
„Bohatství, prosím vezmi mě s sebou!" prosila Láska, právě v okamžiku, kdy se
chystal odplavat. „Ne, nemůžu. Mám na svoji lodi hodně zlata, stříbra a drahných
kamenů. nemám pro tebe místo." A tak se zeptala Hrdosti: „Hrdosti, prosím tě,
mohla bys mě prosím vzít s sebou?" „Lásko, nemůžu tě vzít, u mne je všechno
dokonalé. Ty bys mohla narušit můj pořádek a poškodit moji krásnou loď." A tak se
Láska obrátila na Smutek: „Prosím tě, vezmi mě s sebou." „Ach Lásko, já jsem
takový smutný, že chci raději zůstat sám!" odpověděl smutek. Když odcházela
Dobrá nálada, byla taková spokojená a rozjařená, že ani nezaslechla, jak na ni Láska
volala. Najednou jí oslovil nějaký hlas: „Pojď, já tě vezmu na svoji loď, u mě bude
určitě místo."
Láska byla velmi šťastná a nesmírně vděčná, že se zapomněla zeptat na jméno.
Po určité době se zeptala Poznání: „Poznání, nevíš, kdo mi to pomohl?" „Vím" řeklo
poznání, „byl to čas." „Čas? Proč právě čas?" A poznání odvětilo: „Protože jen čas
ví, jak důležitá je v životě láska."
Už od dětství nás učili, že se máme chovat k druhým uctivě, se sladkostmi se podělit,
za dar poděkovat a rodiče poslouchat. Snažili se z nás vychovat dobré lidi se správnými
hodnotami a srdcem ochotným pomáhat. My jsme rostli a postupně se stávali
samostatnějšími. Už nejsme pod stálým dohledem rodičů a za svoje skutky neseme
zodpovědnost. Měli jsme možnost zjistit, že když člověk hromadí jen pro sebe
a stává se závislým na materiálních věcech, nedokáže se upřímně těšit ze života.
Loď hrdosti dělá mnohým z nás problémy. Lidská pýcha brání
člověku pokořit se, přiznat chybu, omluvit se. Člověk nedokáže
porazit svoji pýchu sám. Musí do svého srdce přijmout Ježíše. Jemu
nic nezabránilo, aby přišel na tuto zem před více než 2000 lety a nic
ho nezastaví, aby se zde na tuto zem vrátil. Proto nezapomínejme,
když čekáme na druhý příchod Kristův, nic nebrání tomu, aby přišel do našich srdcí
a naučil nás pokoře a lásce. Musíme mu jen otevřít dveře našeho srdce.
/www.fatym.com, převzato z časopisu
„Pokoj a dobro“, ročník 13, přeloženo ze slovenštiny/

Různá oznámení
Arcidiecéze olomoucká má nového administrátora
Odpověď na otázku, kdo po odchodu arcibiskupa Jana Graubnera z Olomouce do Prahy povede
olomouckou

arcidiecézi,

je

vyřešena.

V

pondělí

4.

července

zvolil

tzv.

sbor

poradců podle předpisů církevního práva nového administrátora. V čele arcidiecéze
bude stát dosavadní pomocný biskup a generální vikář Josef Nuzík. „Volbu sboru
konzultorů přijímám s vědomím své lidské nedostatečnosti a také toho, že diecéze potřebuje
dočasného správce. Tato služba přitom pro mě není neznámá, protože jsem prožil třináct let
jako generální vikář vedle arcibiskupa Jana,“ byla jeho první slova po zvolení do vedení
arcidiecéze, kterou povede až do okamžiku, kdy papež jmenuje nového arcibiskupa.
Josef Nuzík se narodil 25. července 1966 ve Strání v zemědělské
rodině. Po maturitě pracoval jako soustružník, na podzim roku
1989 pak začal svou přípravu ke kněžství. Jáhenské svěcení přijal
roku 1994 a jáhenskou službu vykonával v Novém Jičíně, kde
posléze – po přijetí kněžského svěcení 17. června 1995 z rukou
arcibiskupa Jana Graubnera – působil také jako farní vikář.
Od léta roku 1996 sloužil jako farní vikář v Luhačovicích
a Pozlovicích, v roce 1997 byl jmenován administrátorem farnosti Nivnice a souběžně spravoval
také Korytnou. V roce 2003 byl jmenován farářem ve Štípě u Zlína a zároveň administroval
farnost Hvozdná, přitom byl i děkanem vizovického děkanátu.
V roce 2005 byl jmenován vicerektorem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, kde
působil čtyři roky. V roce 2009 ho arcibiskup Graubner jmenoval svým generálním vikářem,
v tomto období byl také ustanoven kanovníkem Metropolitní kapituly u sv. Václava v Olomouci.
Papež František ho 5. července 2017 jmenoval pomocným biskupem olomouckým. Biskupské
svěcení z rukou arcibiskupa Jana Graubnera přijal 14. října 2017.
Předpisy týkající se nově zvoleného administrátora zmiňuje oficiál církevního soudu P. Libor
Botek. „Má stejné povinnosti jako diecézní biskup: povinnost rezidence, mše svaté pro
populo nebo účasti na naddiecézních zasedáních církevní provincie a biskupské konference,“
vyjmenovává. Přesto

je

právní

postavení

administrátora

v praxi

omezeno

obecným

pravidlem „sede vacante nihil innovetur“, tedy „v době uvolnění úřadu diecézního biskupa
se neprovádějí žádné změny“. Je tak zakázáno, aby administrátor prováděl jakékoli úkony,
které by mohly způsobit škodu nebo újmu diecézi a biskupským právům, aby například
odstraňoval, ničil nebo jakkoli měnil jakýkoli dokument diecézní kurie. Administrátor také
nesmí udělovat exkardinaci nebo rozhodovat o inkardinaci kleriků, odvolávat kancléře nebo
diecézní notáře, zakládat veřejná sdružení věřících nebo jmenovat faráře, ledaže by farnost byla
neobsazená déle než rok.
/www.ado.cz/

