
3. října – 9. října 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

3.10. 

27. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

4.10. 

Památka  

sv. Františka z Assisi 
- - není mše svatá 

Středa 

5.10. 

27. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † rodiče Dorazilovy,  

† bratra Jiřího a ochranu 

Boží pro živou rodinu 

Čtvrtek 

6.10. 

27. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

Pátek 

7.10. 

Památka  

Panny Marie 

Růžencové 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

16:00 
příležitost ke svátosti smíření  

+ tichá adorace 

17:30 

za † Vojtěcha Horuta,  

† syna Jiřího, duše 

v očistci a za živou  

rodinu Horutovu  

Sobota 

8.10. 

27. týdne  

v mezidobí 
St. Lhota 17:30 mše svatá 

Neděle 

9.10. 

28. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
St. Jičín 8:00 

na poděkování za Boží 

milosti s prosbou za živé 

a † rodiny 

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

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

OHLÁŠKY 

* V pátek dopoledne navštívím nemocné a odpoledne od 16.00 bude příležitost ke sv. smíření. 

* V pátek po mši v 18.15 bude přednáška pro všechny na téma: „Pět cest k poznání Boha.“ 

* V sobotu bude ministrantská pouť v Hlučíně. 

* Příští neděli budou volby do ekonomické rady farnosti, popřemýšlejte o třech vhodných lidech, 
které napíšete na lístek. 

* Od pátku 14. 10. budou pravidelně slouženy co 14 dní dětské mše svaté. 

* V měsíci říjnu můžete spolu se sochou Panny Marie pozvat k modlitbě růžence  
i faráře. Prosím jen, vzhledem ke svým zdravotním obtížím, o velmi skromné pohoštění. 
Jde o modlitbu a vzájemné setkání, ne o večeři. Prosím, zapište se vzadu na papír. 
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 2.10.2022          27. neděle v mezidobí              45. /ročník XII. 
Slovo Páně trvá navěky; totiž slovo evangelia, které vám bylo zvěstováno.  

7 důvodů, proč POTŘEBUJEME modlitbu růžence každý den 

Naši největší duchovní otcové a matky byli zasvěceni růženci. Jan Pavel II.,  

Sv. Maxmilián Kolbe, matka Tereza, Páter Pio, sv. Terezie z Avily a ještě další. Ale proč?  

Co je tak důležité na této šňůrce korálků a modliteb? 

Maria, velká Prostřednice milostí, Boží Matka, nevěsta 

Ducha Svatého a Královna nebe a země, je tak potěšena, 

když se modlíme modlitbu, kterou ona sama přinesla 

věřícím prostřednictvím svatého Dominika, aby rozlila 

nesčetné požehnání pro věřící, kteří se drží jejího růžence. 

Jestli se budeme snažit, jsou možné velké a krásné věci. Zde je 7 důvodů, proč skutečně 

POTŘEBUJEME každý den si vzít růženec a modlit se. 

o POTŘEBUJEME růženec, abychom bojovali s každodenním pokušením. 

Ďábel je skutečný a neoblomný. Nechce nic jiného, než vidět, jak selháváme zpět 

v hříchu a narušujeme náš vztah s Bohem. Ale nezoufejte. Máme mocného obhájce, 

kterého se Satan bojí nadevše: Marii. Když byla Maria vzata do nebe a korunována 

svým synem, stala se královnou nejen nebe a země, ale i nad peklem. Vládne nad 

satanem a on uteče, když stojí vedle svých věrných služebníků. 

A tak se ve chvílích pokušení, když se před těmi starými hříchy cítíte slabí, držte růžence. 

Modlete se za to, aby byla Maria s vámi a ona vás ochrání před satanovými lžemi. 

o POTŘEBUJEME růženec, abychom zpomalili a našli pokoj. 

Cítíš se vyhořelý, opotřebovaný a příliš slabý? Pak, příteli, potřebuješ nyní růženec víc 

než kdykoliv předtím. Ano, naše životy jsou rušné a málokdy máme chvíli času nazbyt. 

Přesto se nám podařilo najít si čas na scrolování a zveřejňování příspěvků a dívání se 

na naše zářivé obrazovky, aktivity, díky kterým se často cítíme ještě více ztracení  

a unavení. Takže položte telefon a vypněte televizi. Vezměte si růženec a najděte 

SKUTEČNÝ odpočinek v několika klidných chvílích s naší nejsvětější matkou. Nabízí 

požehnání skutečného pokoje. 

Možná máte teď čas se modlit pouze jeden desátek. To stačí. Je tam a je ochotna využít 

ten kousek času a žehnat vám kvůli tomu. 

o POTŘEBUJEME růženec, abychom žili život spojený s Ježíšem Kristem. 

Víme, že Ježíš žil tady na Zemi ... ale svět, ve kterém žil, se zdá být dost vzdálený od světa 

technologií a pohodlí a sekularismu, ve kterém žijeme. Může být velmi obtížné cítit se 

spojený s Ježíšem. I v modlitbě je třeba věnovat čas a soustředění, abyste pocítili 

skutečnou a trvalou Ježíšovu přítomnost. Růženec poskytuje ten čas a soustředění.  

20 tajemství růžence vede věřící skrze hlavní události Ježíšova života. Jednoduché  

a opakované modlitby růžence nám umožňují skutečně se soustředit na to, co Ježíš 

http://farnostsj.cz/
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udělal a řekl. Růženec nám poskytuje čas a místo pro spojení s Naším Pánem a Spasitelem. 

Krásné umění, čtení písma a vedené úvahy nám také mohou pomoci hlouběji meditovat  

při modlitbě posvátného růžence. 

A tak každý den vezměte svůj růženec a prostřednictvím této krásné modlitby hlouběji 

poznávejte a napodobujte Ježíše. 

o POTŘEBUJEME, abychom přes růženec zůstali ve spojení  

s láskyplnou péčí o naši Matku Marii. 

Z kříže nám Ježíš dal hluboký dar své Matky. V Janově evangeliu se píše: „Když Ježíš uviděl svou 

matku a učedníka, kterého miloval, řekl své matce: „Ženo, hle, tvůj syn." Potom řekl učedníkovi: 

„Hle, tvá matka". A od té hodiny ji učedník vzal do svého domu." Jn19, 26-27 

Proto i nyní, jako Královna nebe a země, Maria miluje nás, své děti a má 

neutuchající touhu přivést nás k bližšímu vztahu se svým Synem. Vědomí, 

že nás tak velmi miluje, je mocný dar, ale jak můžeme zůstat ve spojení 

s touto milující a úžasnou matkou? Růžencem. Když se držíte korálků 

vašeho růžence, představte si to jako řetěz, který se táhne z vaší 

ruky až do nebe. Maria drží druhý konec a růženec slouží jako most, 

linie života mezi vámi a ní. A je tam vždy, na druhém konci růžence. 

A tak, často vezměte ty korálky a vězte, že je tu vždy, na druhém konci vás bude milovat 

celým svým Neposkvrněným srdcem. 

o POTŘEBUJEME růženec, abychom se modlili za ostatní  

důrazným a oddaným způsobem. 

Jak často jste slíbili, že se budete za někoho modlit ... ale zapomněli jste? Nebo si možná 

pamatujete, že byste se za ně měli modlit, ale nakonec nabídnete jen chvilkovou duševní 

modlitbu? Jak často jste byli konfrontováni s lidmi nebo situacemi, které vyžadují skutečnou 

modlitbu, a chcete se za ně modlit, máte však pocit, že kvůli nedostatečnému modlitebnímu 

životu nemáte co nabídnout? Růženec je opět odpovědí na tento problém. Když si vyhradíte 

čas na každodenní růženec, připravíte si pro sebe skutečnou příležitost pomoci těm, kteří 

potřebují modlitbu, a odhodláte se ke zvyku tyto modlitby nabízet. 

A tak každý den vezměte růženec, přinášejte potřeby všech, o kterých víte, a vložte je 

do laskavých rukou naší Přesvaté Matky. 

o POTŘEBUJEME růženec, abychom dosáhli mír ve světě. 

Maria nasměrovala děti ve Fatimě, aby se modlily růženec za světový mír. Neřekla pouze 

modlete se. Řekla, modlete se RŮŽENEC. V době, kdy se Maria zjevila ve Fatimě, zuřila první 

světová válka, takže potřeba míru byla velmi reálná. Ale i bez světové války stále žijeme 

ve světě válek a stále bychom se měli cítit povoláni modlit se růženec za mír. Ať už jde o mír 

mezi světovými mocnostmi, mír v našich rodinách, mír v našich společenstvích a školách,  

mír v našich vztazích nebo dokonce mír v nás samých, Boží pokoj je něco, o co musíme 

neustále prosit. 

Protože Bůh viděl, že je to vhodné, abychom dovolili veškeré milosti proudit milujícíma 

rukama naší přesvaté Matky, je to ona, kterou musíme prosit o tento pokoj. A tak dělejte to, 

k čemu vyzývá Maria ve Fatimě, a modlete se růženec za mír. 

o POTŘEBUJEME růženec, aby nám pomohl modlit se, když nevíme,  

za co se máme modlit nebo jak o to požádat. 

Když cítíme tu tupou bolest samoty, zoufalství nebo úzkosti, může být těžké vědět,  

za co se vůbec modlit. Jaká slova bychom mohli použít? Mohli bychom se cítit trapně 

přiblížit se k Bohu kvůli našim hříchům a nevěrnosti. Mohli bychom být tak hluboko 

v propasti emocí, kterou jsme si sami vytvořili, že nemůžeme myslet reálně. Pro takové 

časy je růženec obzvláště silným darem.  

Vezměte růženec a říkejte ty známé modlitby, které pro mnohé z nás znamenají naše 

dětství, kdy byla naše víra přirozená a nezpochybnitelná. Vložte se do rytmu těchto slov 

a dovolte svaté Alžbětě při Navštívení a archandělu Gabrielovi při zvěstování za vás 

mluvit. Nechte růženec uklidnit vaši mysl, vaše obavy a zpomalit srdce. Nechte růženec, 

aby vás vedl zpět k naší blahoslavené matce. Čeká, až se o tebe postará, jak to dokáže 

jen matka. 

Růženec je dokonalá modlitba a vaše Nejsvětější Matka bude ráda, když vás 

uslyší, jak ho říkáte. Důvěřujte v její dobrotu a moc jejího svatého růžence. 

Protože růženec je tak silná modlitba, skutečně vás povzbuzuji, abyste obohatili 

způsob, jakým se modlíte růženec. Čím více víme o Ježíši a jeho Matce, čím více čteme 

o různých tajemstvích růžence, tím lepší může být naše meditace, když se modlíme 

růženec.      

/www.fatym.com, převzato z https://matkabozia.sk/ 

Různá oznámení 
Pozvání na duchovní cvičení a exercicie na Svatém Hostýně 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přihlášky podávejte na adresu: 

Matice svatohostýnská, z.s.,  

Svatý Hostýn č. 115, 768 72 Chvalčov 

tel: 573 381 693 – 4    e-mail: matice@hostyn.cz, www.hostyn.cz     

http://www.fatym.com/
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