
26. září – 2. října 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

26.9. 

26. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

27.9. 

Památka sv. Vincence 

z Paula, kněze 
- - není mše svatá 

Středa 

28.9. 

Slavnost  

SV. VÁCLAVA, 

MUČEDNÍKA, 

hlavního patrona 

českého národa  

– doporučený svátek 

St. Jičín 8:00 
za farníky 

pouť ke sv. Václavu 

Čtvrtek 

29.9. 

Svátek sv. Michaela, 

Gabriela a Rafaela, 

archandělů 
- - není mše svatá 

Pátek 

30.9. 

Památka  

sv. Jeronýma, kněze  

a učitele církve 

St. Jičín 17:30 

za † Františka Urbana,  

† dvoje rodiče, † dva bratry, 

vnuka a Boží požehnání pro 

živou rodinu 

Sobota 

1.10. 

Památka sv. Terezie 

od Dítěte Ježíše, 

panny a učitelky 

církve 
1.sobota v měsíci 

St. Jičín 10:30 

svatební mše svatá - 

Tereza Šimíčková  

a Vojtěch Mikulec 

St. Lhota 17:30 mše svatá 

Neděle 

2.10. 

27. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 8:00 

za † Václava a Jiřinu 

Hubovou, † strýce P. Josefa 

Huba, † rodiče z obou stran, 

za duše v očistci a Boží 

ochranu a Panny Marie  

pro živou rodinu 

Loučka 10:00 
mše svatá  

posvěcení kaple (hody) 

Farář: P.Marcel Krajzl, mobil – farní úřad:731 058 895, email: rkf.staryjicin@doo.cz 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 

OHLÁŠKY 
* Děkuji za tichou sbírku z minulé neděle, na opravy kostela, která vynesla ve Starém 
Jičíně 17 217,- a ve Starojické Lhotě 5 345,- Kč. 

* V úterý 27.9. proběhne úklid starojického kostela od 8 hodin. 

* V sobotu je ve Frýdku pouť rodin s biskupem, která vyvrcholí mší v 17.00  
v bazilice, při které bude přijat mezi kandidáty jáhenství Pavel Bezděk. 
 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
 Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 25.9.2022          26. neděle v mezidobí              44. /ročník XII. 
Ježíš Kristus stal se chudým, ačkoli byl bohatý, abyste vy zbohatli z jeho chudoby.  

JAK BY MOHL VYPADAT JEŽÍŠŮV PŘÍBĚH, KDYBY SE ODEHRÁL DNES, TADY U NÁS? 

 

„Byl jednou jeden úspěšný manažer. Oblékal se u Armaniho a u Bosse  

a každý den pořádal skvělý raut pro své přátele. Byl také jeden 

bezdomovec jménem Láďa s hepatitidou C, který žebral u jeho dveří  

a vybíral popelnice před jeho domem. Na světě měl jen svého psa, který 

mu lehal po boku a lízal mu vředy na nohou. Jednoho dne ten bezdomovec 

umřel a andělé ho odnesli do nebe. Zemřel i ten úspěšný manažer a měl 

skvělý pohřeb. 

Vtom se probudil a zjistil, že je v pekle. Vzhlédl k nebi a tam spatřil 

Láďu v náručí sv. Petra. „Svatý Petře,“ zvolal manažer, „měj se mnou 

slitování! Pošli Láďu, ať mi přinese aspoň loknout vody, vždyť tady v tom 

pekle umírám žízní!“  

„Drahý hochu,“ odvětil sv. Petr, „vzpomeň si, že sis v životě hodně 

užíval, tak jako Láďa trpěl. Takže teď si 

užívá on, a ty trpíš. Ta veliká propast,  

co mezi vámi vznikla během života, zůstane 

mezi vámi navěky. Teď už ji nikdo 

nepřekoná, i kdyby stokrát chtěl.“ 

„Chápu,“ zasípal manažer. „Tak ho ale pošli aspoň k nám do firmy. Mám 

tam pět kolegů – ať je poučí, jak to chodí, aby v tomhle pekle neskončili 

i oni!“ 

„Mají Bibli a svědomí,“ sv. Petr na to. „Můžou se poučit z nich!“ 

„To nebude fungovat, šéfe,“ prohlásil manažer. „Na tyhle věci oni 

nejsou. Kdyby k nim ale přišel oživlý mrtvý, to by zabralo.“ 

Petr mu ale řekl: „Když nedají na Bibli a svědomí, nezabere na ně,  

ani kdyby ožil mrtvý.“ 

/úryvek z knihy „Parabible“, z původních biblických textů  

vybral a upravil Alexandr Flek, vydalo nakl. Biblion 2019/ 

http://farnostsj.cz/


Modlitba na přímluvu sv. Václava za ty, kdo vládnou 
Modlitba, kterou možná už znáte a máte na obrázku s vitráží  

se zobrazením sv. Václava z olomoucké katedrály... 

 

Všemohoucí věčný Bože,  

na přímluvu svatého Václava, dědice české země,  

přijmi naše prosby za ty, kteří nám vládnou:  
 

 dej jim ducha moudrosti a prozíravosti, 

ať respektují Tvůj spravedlivý řád, 

hájí lidskou důstojnost a život každého člověka 

od početí až do přirozené smrti; 
 

  ať podporují zdravou rodinu  

založenou na celoživotním  

věrném svazku muže a ženy; 
 

 ať poctivě spravují svěřený majetek 

a svým jednáním dávají  

dobrý příklad celé společnosti; 
 

 ať jsou zodpovědní vůči  

dalším generacím, 

probouzejí touhu po dětech  

a jejich dobré výchově. 
 

Nás pak naplňuj Svatým Duchem,  

abychom svým životem přispívali  

ke šťastné budoucnosti národa  

a zodpovědně rozhodovali. 
 

O to prosíme skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

/Česká biskupská konference, A.D.2010,  
převzato z www.fatym.com/ 

Různá oznámení 

 
Od 18.00 hodin bude program v bazilice pokračovat večerem chval.  

K účasti na pěší pouti zve kaplan pro mládež novojičínského 
děkanátu P. Jan Jurečka. 


