8. srpna –21. srpna 2022
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. – IV. týdne
Pondělí
8.8.

Liturgická oslava
Památka
sv. Dominika, kněze

Úterý
9.8.

Svátek sv. Terezie Benedikty
od Kříže, panny a
mučednice, patronky Evropy

Středa
10.8.
Čtvrtek
11.8.
Pátek
12.8.
Sobota
13.8.

Svátek sv. Vavřince,
jáhna a mučedníka
Památka
sv. Kláry, panny

Den

Neděle
14.8.

Pondělí
15.8.
Úterý
16.8.
Středa
17.8.
Čtvrtek
18.8.
Pátek
19.8.
Sobota
20.8.

Neděle
21.8.

Místo

Čas

Úmysl mše svaté

-

-

není mše svatá

-

-

není mše svatá

-

-

není mše svatá

St. Jičín

15:30

19. týdne v mezidobí

-

-

19. týdne v mezidobí

St. Lhota

17:30

pohřeb – Josef Holeňa 
není mše svatá

mše svatá
za živou a † rodinu Horákovu,
Staňkovu a Vahalovu a Boží
požehnání a ochranu Panny
Marie pro živé rodiny
hodová mše svatá „na horách“
posvěcení poutního místa
Petřkovické Lurdy

St. Jičín

8:00

Petřkovice

14:30

Slavnost NANEBEVZETÍ
PANNY MARIE
– doporučený svátek

-

-

není mše svatá

20. týdne v mezidobí

-

-

není mše svatá

20. týdne v mezidobí

-

-

není mše svatá

20. týdne v mezidobí

-

-

není mše svatá

20. týdne v mezidobí

-

-

není mše svatá

Památka sv. Bernarda,
opata a učitele církve

Petřkovice
kaple

11:00

svatba – Lukáš Holiš
a Klára Bednářová

St. Jičín

8:00

za † Blaženu Vahalíkovou,
† manžela, † syna, † zetě,
dvoje † rodiče a za dar
zdraví a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu

St. Lhota

10:00

poutní mše svatá

20. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

21. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
sbírka na kostel a faru

Farář: P.Marcel Krajzl, mobil – farní úřad:731 058 895, email: rkf.staryjicin@doo.cz
Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz
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19. neděle v mezidobí

37.-38. /ročník

XII.

Bděte a buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Kdybych měl všechny peníze světa
Jednou se prý zeptali známého milionáře Rockefellera: „Kolik musí mít člověk
peněz, aby byl šťastný?“ Odpověď zněla: „O něco víc, než právě má.“
A toto neplatí jen o penězích. Různí lidé mají různé představy a říkají si: šťastný,
šťastná budu, až získám tuto ženu / tohoto muže, až budu mít lepší image, až více
zhubnu, až se uzdravím, až nebudu mít své životní překážky, až dokončím školu,
až si pořídím skvělé auto, až si postavím vilu, až procestuji zeměkouli, až postoupím
ve společenském žebříčku, až budu mít větší moc, až se stanu součástí nějaké vlivové skupiny,
až dosáhnu uznání, až mě blízcí budou mít více rádi, až …, až …, až … Každý si doplní své.
Matthew Kelly k tomuto ve své jedné knížce říká: „V každém člověku je propast o velikosti Boha.
Nemůžeme ji naplnit věcmi, penězi, postavením, mocí, sexem, drogami, alkoholem, jinými lidmi,
zážitky ani úspěchem. Jen Bůh ji dokáže zaplnit. Vhoďte do ní všechny peníze světa a zjistíte, že je
pořád prázdná a vy stále toužíte po něčem větším. Přihoďte Oscara, Grammy, Nobelovu cenu...“
Nikdy totiž nemáme dost. Naše touhy nejsou nikdy naplněné. Jsme nenasycení
a nenasytní. A to, že naše touhy nejsou nikdy naplněné, je jedním z ukazatelů na to, že jsme
stvořeni nekonečným Bohem pro život s ním. S Bohem, který nám nabízí nekonečnou = nekončící
= neohraničenou lásku, pozornost, přijetí, uplatnění, uznání, radost,
spokojenost, překvapení, adrenalin, pokoj… Bůh má pro nás připraveno
víc, než si dokážeme představit. Má pro nás víc, než nám tento svět
může dát, či vzít.
Lidský život je cestou Domů, k Bohu, do plnosti života. Jsme jakoby na
mostě, po kterém směřujeme na druhý břeh. Nemá proto význam a smysl se
na tomto mostě pokoušet zabydlovat. V Bibli se říká: „Buďte spokojeni
s tím, co máte“ (Žd 13:5). Neznamená to, nerozvíjet se, ale spíše nebýt chamtivý – nechtít stále více
a myslet si, že v takovém hromadění peněz, jistot, zážitků zde naleznu své uspokojení a jistotu.
A pokud podlehneme představě, že si toto vše musíme nějak zařídit sami, tvrdě narazíme
na realitu a ohraničenost světa i sebe sama. Současné dění ve světě i dějiny nám smutně ukazují,
že lidé s takovýmto postojem přestávají brát jakékoliv ohledy a jdou si za svým „přes mrtvoly“.
Jak na úkor druhých, tak i svých nejbližších, ale i na úkor celé společnosti, okolních zemí a národů,
přírody, planety…
Jaké je východisko z tohoto rozporu – přirozeně chtít víc, ale nezabydlovat se v nejistých lidských
„jistotách“? Řešením je otevřenost a odevzdanost Božímu vedení v našem všednodenním životě.
Bůh totiž chce každého z nás vést k naplněnému životu. Někdy třeba i po jiných cestách, než si
představujeme. Ale s jistotou, že se za to zaručuje on sám - absolutní Bůh,
Láska, tvůrce vesmíru, který vidí souvislosti, které my nevnímáme.
A zárukou je pro nás Bůh, který nám svou lásku dokázal mimo jiné i tím,
že každému z nás vyšel vstříc v Ježíši Kristu. A vychází každý den.
Nebuďme proto k němu neteční. Má to smysl. I pro mě. I pro tebe.
Ježíši, odevzdávám se ti, postarej se ty…
/www.vira.cz/

OHLÁŠKY

OBNOVA PRO MANŽELE

* Příští rok v červnu plánujeme v naší farnosti biřmování. Kdo jste ještě nepřijali
tuto svátost, a chtěli ji přijmout, zapište se do tabulky na listinu pod kůrem
do konce prázdnin. Nejnižší věková hranice je v září dovršení 15 let.
*Z důvodu dovolené nebude příští neděli vydáno další číslo Farního zpravodaje.

Různá oznámení

Zveme vás na obnovu pro manžele. Na věku nezáleží.
Tři setkání obsahují společné chvály, přednášky, adoraci,
vzájemné sdílení a mši svatou.

KDY: sobota 24.9., sobota 22.10., sobota 19.11.2022
ČAS: 9:00 – 18:00 hod
KDE: Slatina u Bílovce – fara
PŘIHLÁŠENÍ do 15.9. na email: helena.ptacnikova@seznam.cz
INFORMACE na tel.č. 608 701 479
Jedná se o setkání pro povzbuzení a sdílení zkušenosti lidského
a duchovního rozměru manželství, které vede k oživení a prohloubení
vzájemného vztahu. Obnovu nazýváme „Láska a Pravda“ protože se
snaží ukázat manželům krásu a bohatství manželského vztahu.
Povzbuzuje k manželskému a rodinnému životu a obnovuje jeho lidský
i duchovní rozměr. Je to příležitost ke změně, k nalezení nové naděje
ve vzájemných vztazích.
Setkání je všem otevřené, vítané jsou také páry, u nichž je věřící jen
jeden z manželů, nebo manželé, kterým jsou blízké křesťanské hodnoty
i když třeba do kostela nechodí.
Každá ze tří sobot je věnována jednomu z klíčových tematických
okruhů, jednotlivá setkání na sebe navazují a tvoří nedílný celek.
Je proto nanejvýš žádoucí vyčlenit si již s předstihem čas na celý
program. Nemáte-li hlídání pro děti, můžete přijet i s nimi, budou mít
vlastní program.

Témata jednotlivých setkání:
Bůh miluje naše manželství,
svátost manželství
2. Budování manželského vztahu
– komunikace
3. Výchova dětí a život rodiny
Obnova není založena pouze na předávání informací, to hlavní vzniká
bytím spolu, kdy si můžeme navzájem předávat zkušenosti a inspirovat
jedni druhé. V neposlední řadě je však třeba říci, že důležité změny se
odehrávají právě tehdy, když do našeho manželství znovu pozveme
Boha s Jeho láskou a Milosrdenstvím. „Láska a Pravda“ tak zahrnuje
komplementaritu složky informační (přednášky), mezilidské (obohacení
skrze společenství) a duchovní (jedině Bůh může měnit lidská srdce).
1.

