ZPRAVODAJ
29. srpna – 4. září 2022, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne
Den
Pondělí
29.8.
Úterý
30.8.
Středa
31.8.
Čtvrtek
1.9.

Pátek
2.9.

Liturgická oslava
Památka Umučení
svatého Jana Křtitele

Místo

Čas

St. Jičín

17:30

22. týdne v mezidobí

-

-

22. týdne v mezidobí

St. Jičín

17:30

za † rodiče Františka
a Marii Jakůbkovy
a za živou a † rodinu

St. Jičín

9:00

mše sv. v pečovatelském domě

16:00

příležitost ke svátosti smíření
+ tichá adorace

17:30

na přímluvu Panny Marie
a sv. Josefa za živé rodiny,
jistý úmysl, duše v očistci
a za mír na celém světě

St. Lhota

17:30

mše svatá

St. Jičín

8:00

Janovice

10:00

za učitele, žáky a rodiče
poutní mše svatá
k Andělům strážným

22. týdne v mezidobí
Světový den modliteb
za péči o stvoření

22. týdne
v mezidobí

St. Jičín

1.pátek v měsíci

Sobota
3.9.

Památka
sv. Řehoře Velikého,
papeže a učitele církve
1.sobota v měsíci

Neděle
4.9.

23. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ

Úmysl mše svaté

28.8.2022

22. neděle v mezidobí

není mše svatá

OHLÁŠKY
*Tichá sbírka na opravy kostela z minulé neděle vynesla na Starém Jičíně 14 018,a ve Starojické Lhotě 8 590,- Moc díky!
*V pátek dopoledne navštívím nemocné.
*Příští neděli si, děti, přineste aktovky – na konci mše bude požehnání do nového
školního roku.
*Výzva pro rodiče: Přihlášky do náboženství budou u p.učitelky Marcely Cigánkové
anebo jsou vzadu u východu z kostela. Vyplněné je, prosím, odevzdejte paní učitelce
Cigánkové do neděle 11.9. Výuka náboženství začne ve škole v pondělí 12.9.
*Radostná zpráva: akciová společnost Starojicko nám v pátek darovala na opravu
fasády kostela 100 000,- Kč. Patří jim za to velký dík!
* 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.

40. /ročník

XII.

Vezměte na sebe mé jho, praví Pán, a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.

za farníky

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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FARNOSTI STARÝ JIČÍN

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín

Milá farní rodino!
Vašim očím a uším určitě neunikla
informace o Celostátním setkání
mládeže, které se konalo od 9. do
14. srpna v Hradci Králové. Věříme,
že jste celý program bedlivě
sledovali v TV, ale i přesto Vám
přinášíme osobní svědectví nás 15
mladých, kteří jsme v Hradci věrně
reprezentovali naši farnost.
Program CSM ve zkratce: Každý
den probíhal téměř stejně. Vždy
jsme začínali po snídani u hlavního
pódia
společnou
modlitbou
a programem, který byl zakončený
katechezí. Pak jsme byli rozděleni
do menších skupinek, kde jsme
mluvili nejen o tom, co zaznělo z úst
řečníka. Následovala mše a oběd.
Odpoledne si každý mohl vybrat
z bohaté nabídky doprovodného
programu: přednášky, workshopy,
sport, poradny a mnoho dalšího.
K dispozici nám byla také duchovní
pohotovost: zpověď, možnost
rozhovoru s duchovními nebo
přímluvná modlitba. Společně jsme se zase sešli po večeři
na program a modlitbu u hlavního pódia.
Další detaily Setkání prozradí následující stránky! →
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Co tě jako první napadne, když se řekne CSM HK 2022?
Kika: Pozitivní atmosféra, setkání, nedostatek spánku…
Štěpán: Skvělá atmosféra.
Martin: Spousta nápadů otce Marcela, nakonec jsme jeli jenom vlakem.
Majda: Fajn lidi.
Kuba: Super týden s ostatními mladými nabitý programem.
Markétka: Hodně mladých věřících lidí na jednom místě.
Eliška: Spoustu mladých věřících lidí.
Marek: Skvělá cykloprojížďka v pátek po práci (218km/8h).
Jak se ti líbil společný program?
Štěpán: Společný program se mi líbil hodně, bylo to takové neupjaté,
člověk se i zasmál. Skvělá byla Cestovatelská rubrika, show Po stopách
i Dan.
Majda: Byl super a bylo fajn si na chvilku oddechnout od zamýšlení
a modlení.
Kuba: Program se mi moc líbil, místy možná moc "ujetý", ale zábavný
a obohacující. Informátor Dan byl perfektní :D
Markétka: Program byl pestrý a nápaditý, vážím si práce všech,
kteří ho pro nás připravili.
Marek: Na společném programu jsem moc nebyl. Líbilo se mi sobotní
dopoledne pro rodiny.
Eliška: Jedním slovem úžasné.
Jaký je tvůj nejsilnější zážitek z duchovního programu?
Eliška: Závěrečná sobotní adorace a žehnání olejem radosti.
Štěpán: Asi jsem neměl přímo jeden konkrétní.
Kuba: Moc se mi líbil večer víry s Godzone a taky sobotní večerní vigílie.
Markétka: Asi sobotní večerní vigilie, kdy jsme byli pomazáni olejem
radosti.
Majda: Nejlepší bylo Godzone.
Kika: Sobotní vigilie – požehnání, pomazání olejem a přijetí Ducha
radosti do života!
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A co v Hradci viděly a zažily naše rodiny, které za námi
přijely v sobotu na „Den pro rodiny“?
Cigánkovi a Króliczkovi: Jako rodiče jsme měli radost, že se naše starší děti
rozhodly zúčastnit CSM v Hradci Králové. My sami jsme v době našeho mládí
také na celostátní setkání mládeže jezdili a vždy pro nás znamenala povzbuzení
ve víře a spoustu nezapomenutelných zážitků.
Ocenili jsme, že sobotní program na CSM opět počítal s rodinami a společně
s našimi mladšími dětmi jsme na setkání přijeli. Bylo pro nás velkým
povzbuzením vidět tolik mladých lidí a rodin (dokonce jsme potkali i spoustu
známých) a bylo krásné, že jsme společně mohli slavit mši svatou, zažít část
programu, a hlavně užít si skvělou atmosféru. Oslovilo nás, že manželé ve své
katechezi vyzývali ke vzájemnému setkávání rodin (včetně společných
dovolených) a také, že otec biskup V. Kročil nám kladl na srdce důležitost
modlitby růžence v rodinách v boji proti zlu. I my jsme mohli přijmout
přímluvnou modlitbu a také se modlit u ostatků blahoslaveného Carla Acutise,
kde byla vyvěšena i krásná modlitba, jejíž součástí byla i tato prosba: "...Ať ani

já nepromarním svůj život, ať ho naplním láskou až po okraj...k Boží chvále
a slávě!" Pro menší děti bylo připraveno loutkové divadlo a soutěžení v parku.
Našim mladším dětem se na setkání také velmi líbilo a už se těší, že na další
CSM pojedou jako účastníci. Jsme vděčni všem organizátorům a máme radost,
že jsme součástí živé církve.
MOC DĚKUJEME ZA VŠECHNY MODLITBY ZA NÁS.
I MY JSME NA VÁS V HRADCI MYSLELI!
Štěpán a Markétka Cigánkovi, Kika a Marek Glogarovi,
Verča Hasalová, Vítek Hasal, Majda a Vojta Janýškovi,
Eliška a Marťa Króliczkovi, Vojta Michalík,
Anička a Mája Rybářovy, Kuba a Tom Sládečkovi.
+

Různá oznámení
Výuka náboženství ve školním roce 2022/ 2023
1.
2.
3.
4.
6.
9.

ročník - středa 5. hodina, 11:35 - 12:20, J. Hasalová
ročník - středa 6. hodina, 12:30 – 13:15, M. Cigánková
ročník - středa 5. hodina, 11:35 - 12:20, P. Marcel Krajzl
a 5. ročník - úterý 6. hodina, 12:30 – 13:15, M. Cigánková
- 8. ročník - pondělí 7. a 8. hodina, 13:30 – 15:00 /co 14 dní, J. Adamec
ročník – pátek, od 18:30 na faře, P. Marcel Krajzl.

Výuka náboženství začne od pondělí 12. září.
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VSTAŇ, UDĚLÁM Z TEBE SVĚDKA TOHO, CO JSI VIDĚL!
(Sk 26;16) Co jsi v Hradci viděl/a a teď o tom můžeš svědčit?
Štěpán: Že v Boha věří spousta mladých zapálených lidí.
Kuba: Viděl jsem nadšení pro víru u ostatních mladých lidí, to může být
inspirací pro další lidi.
Majda: Že tam bylo hodně fajn mladých věřících lidí.
Kika: Neubráním se srovnání s CSM v Olomouci před 5 lety. Tehdy jsem
se snažila stihnout spoustu přednášek a koncertů, jen aby mi něco
neuteklo. Povzbudila mě tam ta masa lidí, kteří věří stejně jako já. Teď to
bylo jiné. Oproti Olomouci byl pro mě Hradec víc rodinnější. Možná to
bylo tím, že jsem tam znala spoustu lidí z řad účastníků i organizátorů,
možná tím, že jsem se od té doby někam posunula… nevím. Ale teď mě
v tom několika-tisícovém davu povzbudila spíše jednotlivá osobní
setkání s novými i starými přáteli a svědectví jejich života. Takže co jsem
v Hradci viděla a o čem svědčím? Bůh mi tam ukázal, že život není
o tom, co všechno musím stihnout a zvládnout, ale spíše o prožívání
přítomnosti. A taky to, že každý člověk, se kterým se potkám je
jedinečný a moc důležitý a může mě v lecčem inspirovat.
Marek: Potěšilo mě zapojení biskupů do skupinek pořadatelů, což vidím
jako skvělý příklad pro mladé lidi, že i biskupové jsou normální lidi.
(Viz rozdávání baget otcem biskupem Martinem a otcem biskupem
Davidem).
Pojedeš na příští CSM?
Kuba: No jasně :D
Majda: Asi jo.
Kika: Bohužel se už nevlezu do věkové hranice… Leda jako organizátor?
Štěpán: Dá-li Pán Bůh :)
Markétka: Ano, ano!
Martin: Určitě.
Eliška: Ano.
Marek: Pokud bych se měl příště zúčastnit, bylo mi doporučeno,
abych dorazil už i se svou rodinou. :D
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Co ti daly katecheze? Který řečník tě nejvíce oslovil?
Co ti utkvělo v paměti?
Všichni se shodli, že nejvíc obohacující byla čtvrteční katecheze
Kateřiny Rackové a dodávají:
Markétka: … její odvaha mluvit přede všemi o tom, co prožila
s Bohem.
Štěpán: … v rámci tématu Buď sám sebou mluvila o vztahu k Bohu.
Zarezonovala ve mně myšlenka, že křesťanství je strašně náročné,
ale stojí to za to.
Kika: … líbí se mi Kaččin osobní vztah s Bohem.
Eliška: Katecheze mi daly jiný pohled na víru … v paměti mi utkvělo:
„Zvedněte ty svý líný zadky a běžte pro toho Boha něco udělat".
Kuba: Oslovila mě také katecheze o. b. Nuzíka o vděčnosti nebo
o. b. Davida o svatosti.
A co tvoje zkušenost v diskusní skupince?
Martin: Diskusní skupinky byly super, nejprve jsme se seznamovali,
pak z nás byla dobrá parta, a lépe se diskutovalo.
Kuba: Přihlásil jsem se jako animátor skupinky, byla to pro mě
super zkušenost a taky obohacení.
Štěpán: Přišlo mi to jako dobrý nápad, akorát ony skupinky byly
po asi 20 lidech, v menším počtu by to bylo lepší. I přesto bylo fajn
poznat nové lidi a sdílet se.
Majda: Myslela jsem si, že to je blbost a ani se mi nechtělo
seznamovat s cizíma lidma, ale nakonec to bylo fajn.
Markétka: Nejdříve jsem měla obavy a moc se mi tam nechtělo,
ale ve skupince jsem se cítila dobře a jsem ráda, že jsem mohla blíže
poznat nové lidi a myslím, že mě to obohatilo.
Kika: Za mě super. Poznala jsem, co trápí lidi napříč republikou - že
mají stejné a nebo naopak úplně jiné problémy i radosti ve vztahu
k Bohu, k církvi... a mohli jsme se o tom bavit.
Eliška: Poznala jsem spoustu nových kamarádů.
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Co tě zaujalo z doprovodného programu?
Štěpán: Nejvíce se mi líbily asi sporty, pěkná kontra aktivita k hutnému
duchovnímu programu.
Majda: Přednáška o smrti byla fajn.
Markétka: Jsem vděčná za přímluvnou modlitbu.
Martin: Přednáška o budoucnosti českého školství byla super, akorát
nám taky řekli, že reforma školství je moc složitá a bude to chvíli trvat.
Kika: Popravdě jsem toho z doprovodného programu moc nestihla. :(
Eliška: Zaujalo mě tam víc věcí, ale protože nefungovala aplikace,
tak jsem se nedostala na věci, které jsem chtěla.
Většina z vás byla ubytována na Palachových kolejích.
Jak se spalo?
Štěpán: Spalo se mi dobře (po náročném programu, jak jinak).
Kuba: Spal jsem na posteli, takže super :)
Martin: Na zemi, dostatečně dobře.
Markétka: Moc jsem se nevyspala, protože jsme chodili spát pozdě
a vstávala jsem brzo.
Kika: No, několik hodin spánku navíc by mi nevadilo, ale spalo se
krásně.
Majda: Koleje byly fajn, jen to rozdělování do různých ubytování bylo
blbé.
Eliška: Velký venkovní hluk, jinak super.
Marek: Já byl na BiGy. Byla tam tvrdá zem.
Co jídlo? Chutnalo ti? Máš nějaké výhrady?
Marek: Byl jsem rád za každé sousto, které jsem dostal.
Kuba: Jídlo nebylo špatné, ale ani mi úplně nesedlo.
Majda: Jídlo bylo fajn, jen ty řady byly hrozné.
Martin: Lepší než ve škole.
Kika: Všechno bylo vynikající. Vždycky se vyplatilo vystát tu frontu. :D
Eliška: Až na malé drobnosti ok.
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Jak hodnotíš organizaci CSM?
Majda: Až na aplikaci byla fajn.
Kuba: Na to, jak je to obrovská akce, to zvládli výborně. Mělo to své
mouchy, ale s tím se musí počítat.
Martin: Dobrá, jako vždy když pomáhají dobrovolníci.
Kika: Dávám 9 bodů z 10. Myslím, že se to moc povedlo.
Marek: Během víkendu byla organizace dobrá, bo jsem tam byl já.
Eliška: První den velká řada před centrální recepcí, a dále jsem měla
problém s ubytováním, který se nakonec díky otci Marcelovi kladně
vyřešil, jinak vše ok.
Markétka: Byla škoda, že spadla aplikace a pak jsem se nemohla
dostat na program, který jsem si vybrala. Ale chápu, že to neměli
jednoduché.
Doporučil/a bys CSM svým kamarádům nebo mladším
sourozencům, kteří tam letos nemohli být?
Na co bys je přilákal/a?
Štěpán: Určitě, nalákal bych je na rozmanitý program, kde si každý
najde, co ho zajímá. Dále stojí za to cítit jedinečnou atmosféru
setkání.
Kuba: Hlavně na super atmosféru setkání, na poznání nových lidí
a taky na super zkušenosti a obohacující přednášky. Taky bych je
nalákal na doprovázející scholy a kapely, nabídka byla široká a hráli
parádně.
Majda: Řekla bych ať tam jedou, že tam bylo fajn a měli tam
dobrou zmrzlinu.
Marek: Určitě bych to doporučil všem mladým, jelikož je to skvělá
příležitost potkat se s lidmi, kteří žijou pro stejnou věc.
Markétka: Určitě doporučila a nalákala bych je na skvělou
atmosféru.
Martin: Doporučil, nevím na co bych je nalákal, protože každý má
rád něco jiného.
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