
17. října – 23. října 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

17.10. 

Památka sv. Ignáce 

Antiochijského, 

biskupa a mučedníka 

St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

18.10. 

Svátek sv. Lukáše, 

evangelisty 
- - není mše svatá 

Středa 

19.10. 

29. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † Vladislava Dobeše, 

dvoje † rodiče a ostatní  

† příbuzné z rodiny 

Čtvrtek 

20.10. 

29. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Pátek 

21.10. 

29. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní s prosbou  

o ochranu Panny Marie a dar 

zdraví pro živou rodinu 

Sobota 

22.10. 

29. týdne  

v mezidobí 
St. Lhota 17:30 mše svatá 

Neděle 

23.10. 

30. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

Den modliteb za misie 

sbírka 

St. Jičín 8:00 

za misie 

a za † o.Petra Dokládala  

(k 2.výročí úmrtí) 

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

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

OHLÁŠKY 

* Díky za dnešní tichou sbírku, která jde na opravy kostela. 

* V sobotu od 9.00 – 16.00 bude na faře duchovní obnova pro biřmovance. 

* Příští neděli o Misijní neděli bude sbírka na Misie a po mši bude před kostelem 
kafe a misijní koláč – prosíme o napečení. Také si můžete vybrat nějaké věci 
(CD, knihy atd.), za které můžete dát pár korun také na misie. 

Pod kůrem na stolku s kasičkou jsou připraveny k zakoupení 3 druhy stolních 
kalendářů na rok 2023 nakl. Doron a Karmelitánské nakl. Cena za 1 ks je 75,- Kč.  

Milé děti, pokud jste zvídaví, hraví a energií jen přetékáte,  

nebo naopak rádi přemýšlíte, tiše pozorujete a máte velkou fantazii, mám tu něco právě pro Vás! 

Od pátku 21.10. (tedy příští týden) se opět rozjede naše farní klubko. 

Co v něm budeme dělat? Povídat si, přemýšlet nad sebou i světem, ale také hrát hry, chodit na procházky a hlavně 
budovat kamarádskou atmosféru. Pokud Tě pozvání zaujalo a je Ti 10 - 15 let, vem sebe, kamarády a dobrou náladu 

a přijď v pátek 21. října v 15:30 na faru. 

Budu se na Tebe těšit       Terka Bezděková (733741569) 
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 16.10.2022        29. neděle v mezidobí              47. /ročník XII. 
Boží slovo je plné života a síly a pronáší soud i nad nejvnitřnějšími myšlenkami a hnutími.  

Hedvičin životní příběh 
16. října si Slezsko připomíná významný den.  

Svátek má jeho patronka - svatá Hedvika.  
Hedvika se narodila v rodině knížat z Diessenu-Andechsu, někdy mezi lety 1170-1178 

(nejčastěji se uvádí rok 1174). Byla dcerou Bertolda VI. († 1204), jednoho 

z nejvýznamnějších představitelů rodu, který jako kníže z Meranu patřil k nejvlivnějším 

mužům v Bavorsku, a Anežky Vetyňské († 1195), dcery Dedona V., markraběte Dolní 

Lužice, která sousedila se Slezskem. S určitostí víme, že Hedvika měla sedm 

sourozenců: čtyři bratry a tři sestry (Ekberta, Otta I., Jindřicha, Bertolda, Anežku, 

Gertrudu a Mechtildu), z nichž někteří zaujali velmi významné postavení ve středověké 

společnosti a církvi. 

Hedvika byla ve shodě s dobovou praxí už v pěti letech svěřena do výchovy 

kitzingenským benediktinkám, u nichž nabyla nevšedního vzdělání. Zde se utvářela její 

hluboká zbožnost a záliba ve čtení knih, zvláště pak úcta k Písmu svatému. Zde se 

ovšem také naučila i ryze praktickým dovednostem, jež potřebovaly i knížecí manželky, 

jako bylo například umělecké vyšívání. 

Naše světice měla být původně provdána za Toljena, syna 

srbského vládce Miroslava, ale když tento záměr ztroskotal, byla 

určena za manželku Jindřichu Bradatému, piastovskému knížeti 

Slezska, kterého pojala za muže někdy v letech 1186-1190.  

Když Jindřich v roce 1201 převzal vládu po svém otci, Hedvika 

byla již matkou nejméně čtyř dětí: Boleslava, Konráda, Anežky 

a Jindřicha, a možná i Gertrudy. Později se jí narodí ještě dvě děti, 

známe však jméno pouze jednoho z nich: Žofie. Hedvika bude 

muset přežít všechny své potomky s výjimkou dcery Gertrudy, 

abatyše v Třebnici… 

Rok 1201 je prvním zlomem v životě světice: do té doby je Hedvika totiž především 

matkou a vychovatelkou svých dětí, a její duchovní život a náboženský vliv se omezuje 

pouze na její vlastní dvůr, na manžela a na děti. Nyní bude mít mnohem větší možnosti 

a začne vstupovat do povědomí slezského lidu neobyčejnou úlohou, jakou bude 

schopna ve své prozíravosti a jemnosti sehrát v panovnickém úřadu manžela. 

Druhým zlomem je pak rok 1209, kdy oba manželé složí slib čistoty: od této chvíle 

vnímáme Hedviku jako opravdovou „Matku svého lidu“, jak byla už za života nazývána: 

zasazuje se o zakládání klášterů a nemocnic, věnuje se široké a originální charitativní 

službě, dohlíží na soudnictví… To vše přitom s vědomím svých hranic a vždy 

s respektem vůči vládnoucí úloze manžela. 

http://farnostsj.cz/


Po jeho smrti (19. března 1238) se definitivně stáhne do ústraní třebnického opatství,  

kde již dříve často pobývala, a tam dožívá svá léta, aniž se vzdává díla milosrdenství, jemuž 

zasvětila celý život. Umírá 14. října roku 1243. 

Záhy po smrti začíná být uctívána, a to povede až ke slavné kanonizaci za Klementa IV. dne 

26. března 1267 v italském Viterbu. Svatá Hedvika se stane postupně patronkou Slezska, 

Polska, křesťanských manželství a rodin, patronkou smíření a tvůrčí spolupráce mezi národy, 

patronkou budování kostelů a od 16. října 1978 i patronkou volby papeže Jana Pavla II. 

Svatá Hedviko, patronko naší diecéze, vypros nám sílu darovat se s láskou našim 

rodinám a vnímat potřeby našich bližních. 

/kapitola z knihy 15 dní s Hedvikou Slezskou,  

autor: Vojtěch Kohut, www.pastorace.cz/ 

Dopis národního ředitele  
Papežských misijních děl  

k Misijní neděli 24. 10. 2022 
Milí přátelé misií, 
příští neděli budeme slavit jako každý rok Světový den misií, Misijní neděli. Téma 
„Budete mými svědky“ (Sk 1,8) zvolil Svatý otec s naléhavostí dnešní doby, 
abychom v duchu těchto slov žili misijní rozměr ve vlastní církvi, ve svém okolí, 
ale také s Církví celosvětovou. 
V letošním roce je pro nás tento den příležitostí, abychom si připomněli několik 
významných výročí. Je to 400. výročí založení Kongregace de Propaganda Fide, 
dnes nese název Kongregace pro evangelizaci národů, a 200. výročí Díla šíření 
víry, které spolu s Dílem dětí a Dílem sv. Petra apoštola bylo před sto lety 
uznáno za dílo „papežské“. 
Duch Svatý dovede inspirovat k mimořádnému poslání kohokoli i prosté lidi.  
Tak to bylo i v případě Pauline Jaricot, která přesně před 200 lety založila 
Sdružení pro šíření víry. Její blahořečení jsme oslavili letos v  květnu  
ve francouzském Lyonu.  
Navzdory těžkým zdravotním podmínkám odpověděla na Boží volání tím, že 
vytvořila modlitební síť a sbírku na misie, aby se tak věřící mohli aktivně účastnit 
misie „až na konec země“. Z tohoto geniálního nápadu vznikl Světový den misií. 
Ten slavíme každým rokem a sbírka z každého společenství je určena pro 
všeobecný fond tohoto díla, díky kterému papež podporuje misijní aktivity. 

Za modlitby a veškerou podporu papežských misií Vám upřímně děkuji. 
Z fondu Papežského misijního díla šíření víry v České republice jsme 
v letošním roce pomohli chudým lidem v Zambii, Bangladéši, Indii, na Srí 
Lance, Paraguay a Papui Nové Guinei částkou skoro 17 milionů 
korun. V těchto zemích podporujeme katechisty, místní křesťanská rádia, 
stavby a opravy kostelů, řeholních domů a kaplí. Pomáháme lidem 
zlepšovat životní podmínky, vzdělávat se a více poznávat Boha. Podáváme 
pomocnou ruku všem potřebným.  
Papež František, jak na sebe prozradil v Poselství k letošní Misijní neděli, 
má velký sen. Sen o misijní církvi a o novém období misijní činnosti 
křesťanských komunit podle Mojžíšovy prosby za Boží lid: „Kéž by Hospodin 
udělal z celého národa proroky“ (Nm 11,29)! Pomozme tento jeho sen uvádět 
ve skutečnost a buďme všichni tím, čím už díky křtu jsme: Pánovi proroci, 
svědci, misionáři!  

Přinášejme svědectví v síle Ducha Svatého až na konec země. 
Za Vaši snahu být misionářem ve svém okolí a štědrost při misijní sbírce  
Vám děkuje a ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná 
jáhen Leoš Halbrštát 
národní ředitel Papežských misijních děl v České republice  
Dary na Misijní neděli můžete zasílat na číslo 72 540 444/2700, VS 10. 
Děkujeme! 

Modlitba zakladatelky Papežského misijního díla šíření víry Pauline Jaricot 
Pane, Ty mě vítáš u svého stolu, protože jsem Tvé dítě.  

Skrze Eucharistii proměň moji slabost v Tvoji sílu,  
moji malost v Tvoji velikost,  

moji prchlivost v Tvoji mírnost,   
moji zlobu v Tvoji svatost,  

moji bezvýznamnost v Tvé Božství,  
moji hloupost, temnotu a nevědomost v Tvoji moudrost, 

světlo a pravdu. 
Spoléhám se na Tebe a vítám Tě ve svém nitru.  

Naplň mě, prosím, svou přítomností. Děkuji Ti.  Amen. 

https://www.pastorace.cz/index.php?typ=texty&sel_char=O&sel_tema=158&sel_podtema=646&sel_text=1482

