
24. října – 30. října 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

24.10. 

30. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

15:00 pohřeb – Zdeněk Horák   

- není večerní mše svatá 

Úterý 

25.10. 

30. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

26.10. 

30. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 8:00 

za † rodinu Bednaříkovu, 

Sládečkovu a Schindlerovu 

Čtvrtek 

27.10. 

30. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Pátek 

28.10. 

Svátek  

sv. Šimona a Judy, 

apoštolů 

St. Jičín 17:30 

dětská mše svatá 

za † Zdeňku, Václava, 

Milana a Václavku Páterovy, 

dar zdraví a duše v očistci 

Sobota 

29.10. 

30. týdne  

v mezidobí 

St. Lhota 17:30 mše svatá 

St. Jičín 19:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

Neděle 

30.10. 

ZMĚNA ČASU 

 (03:00-02:00) 
 

31. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 8:00 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijaté milosti, za dar 

nového života, za ochranu  

a požehnání pro rodiny 

Hájkovu, Málikovu  

a Vahalíkovu 

+ křest:  

Františka Glogarová 

Vlčnov 10:00 
mše svatá – posvěcení kaple 

(za pěkného počasí) 

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 panu Hasalovi a panu Janovskému za výkop a zabetonování osvětlení  
před farou. 

* Děkuji všem vedoucím skupinek a také ženám, které navařily na včerejší  
duchovní obnově. 

*  Díky za dnešní sbírku, která jde na misie; v boční lodi máte drobné věci  
(CD, knihy atd.) za dobrovolný příspěvek a jejich koupí můžete také podpořit misie. 

* Ve středu po ranní mši bude ministrantský výlet, s sebou špekáček a chleba 
a v případě špatného počasí plavky.  

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
 Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 23.10.2022        30. neděle v mezidobí              48. /ročník XII. 
Bůh pro Kristovy zásluhy smířil svět se sebou a nás pověřil kázáním o tomto usmíření. 

Žít pro Boha bez Boha 
Je možné žít pro Boha bez Boha? Zřejmě ano, jak ukazuje i dnešní podobenství. 

A což modlit se k Bohu bez Boha? To je také možné, opět potvrzeno dnešním 

evangeliem. Ale daleko víc může zarážet zjištění, že třeba zrovna my se nacházíme 

v takovém postoji: jsme aktivní křesťané, modlíme se… bez Boha!  

Kolikrát v modlitbě děkujeme, ale ve skutečnosti přičítáme všechny „dary“ sobě 

a své píli, takže by bylo pravdivější podat podobný výčet jako ten farizeus: chodím 

do kostela, snažím se o dobrý a poctivý život… A není naše děkování v duchu 

farizejském, když si v hloubi duše myslíme, že stejně si musíme vydobýt všechno 

sami vlastními silami, takže tím dárcem není Bůh, ale my? A nebylo by pak 

pravdivější říct: „Jsem skutečně dobrý“?! A že takový postoj samospravedlnosti  

a samospasitelnosti vede snadno k přezírání neaktivních křesťanů, neangažujících 

se ve farnosti či v charitě, to není třeba dlouho rozvádět.  

Není jednoduché skloubit poctivý život, v duchu věrnosti ke Kristu, 

s milosrdenstvím vůči hříšným a nedokonalým.  

Ale takový postoj je možný právě tehdy, když si 

nezakládáme na své dobré vizitce, když nespoléháme 

na své výkony, ale jsme si vědomi, že na prvním místě 

„visíme na Bohu“, právě jako onen celník.  

Čili prožíváme, že nemůžeme žít pro Boha bez Boha.  

Sv. Filip Neri o sobě řekl, že bez Boha by byl schopný nejtěžších provinění. Není 

snadné dojít k takovému poznání, protože předpokládá hluboké poznání sebe 

(svých skrytých a třeba dřímajících hříšných sklonů) a Boží ochraňující moci. Možná 

bychom na to mohli namítnout, že přece jenom Filip Neri byl světcem, a tedy dostal 

mimořádný vhled do duchovních skutečností – ale my „prostí věřící“? Nebyl však 

onen celník „prostým člověkem“, navíc duchovním outsiderem? A pokud se třeba 

nedokážeme modlit v podobném kajícím duchu jako ten celník, protože nejsme 

„tak hříšní“, tak můžeme aspoň volat „Bože, potřebuji tě“. A Bůh shlédne na naši 

modlitbu, protože on se ujímá chudých a potřebných. 

Jako dokreslení můžeme uvést úryvek od básníka a teologa Leclerca, který 

vkládá do úst bratra Lva a sv. Františka následující dialog: jedná se o fiktivní 

rozhovor, který je však věrný františkánské spiritualitě a evangeliu. 

„Bůh“, řekl bratr Lev, „vyžaduje naše úsilí a věrnost.“ - „Jistě“, odpověděl František. 

„Svatost však není seberealizací ani plností, kterou si sami darujeme. Je to především 

prázdno, které objevujeme a přijímáme: toto prázdno pak Bůh naplňuje v té míře,  

v jaké se otevíráme jeho plnosti. Naše nicota, jak vidíš, se může stát prostorem, 

v kterém může Bůh tvořit.“   /P. Angelo Scarano, www.pastorace.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 

VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ  
Památka všech zemřelých, lidově označovaná jako „Dušičky“, je vzpomínkou na zesnulé,  
kteří ještě nejsou dokonale připraveni ke vstupu do plného společenství s Bohem a jsou ve fázi 
„očišťování“. Církev, s odvoláním na některé biblické texty, nazývá toto konečné očišťování 
„očistcem“. Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici a vzpomínka na mrtvé  
je součástí každé mše. 
 
PLNOMOCNÉ ODPUSTKY V OBDOBÍ „DUŠIČEK“  
Apoštolská penitenciárie dne 11. 1. 2020 prodloužila na žádost ČBK své dovolení z  8. 8. 2012, 
na jehož základě věřící v České republice mohou obdržet plnomocné odpustky pro duše 
v  očistci už v  týdnu před Vzpomínkou na všechny věrné zemřelé. Pokud tedy věřící 
z vážných důvodů nemohou navštívit hřbitovy v obvyklé době od 1. do 8. listopadu, mohou 
odpustky pro zemřelé získat již od 25. října. Toto dovolení se uděluje do roku 2026.  
 
Podmínky pro získání plnomocných odpustků pro duše v očistci jsou následující:  
1) v daný den přijmout eucharistii  
2) navštívit hřbitov a zbožně se pomodlit za zemřelé  
3) pomodlit se na úmysl Svatého otce  
4) v okruhu těchto dní vykonat svatou zpověď  
5) vyloučení sebemenšího zalíbení v hříchu. 

******************************************************************** 

POZVÁNÍ DO FARNÍ KNIHOVNY 
Každou neděli po mši svaté je pro vás otevřena v suterénu fary  
FARNÍ KNIHOVNA. Nabídka je velmi pestrá pro různé věkové 

kategorie, přijďte se podívat, jste srdečně zváni 😊  

V knihovně nedávno přibyly také 2 knižní novinky, které zvláště doporučujeme: 

➢ Bůh své bitvy neprohrává 
Známý duchovní autor, karmelitán P. Vojtěch Kodet v obsáhlém knižním 
rozhovoru líčí svůj životní příběh. Postupně poznáváme jeho předky, dědečka, 
který prošel ruským zajetím, otce, bývalého politického vězně, a další členy 
rodiny. P. Kodet vzpomíná na dětství na venkově, hledání životní cesty, poměry 
v litoměřickém semináři, kněžské štace i sledování ze strany StB, na obnovu 
kláštera v Kostelním Vydří nebo svou službu exorcisty. V otevřeném dialogu líčí 

i nelehká období života a otevírá témata, která jsou pro něj důležitá: víra jako osobní vztah, 
odpuštění, uzdravení, umění rozlišování nebo život s Božím slovem. 

➢ Zkrátka modlitba 
Praktická příručka pro ty, kdo chtějí proměnit svůj modlitební život, ale i pro 
ty, kdo by se chtěli modlit, ale nevědí, jak začít. Dvanáct předkládaných kapitol 
či lekcí má potenciál z gruntu proměnit váš modlitební život – anebo vás aspoň  
nadchnout pro to, abyste s ním konečně začali. 

Autor Johannes Hartl (*1979) je německý filosof, katolický teolog, spisovatel 
a zakladatel společnosti charismatické duchovní obnovy nazvané 
Gebetshaus Augsburg. 

Godzone tour 2022 
Evangelizační projekt Godzone zahájí letos své 

podzimní turné v České republice a po dvou 
vystoupeních v Praze a Ostravě zamíří  

na domovskou scénu na Slovensko.  

Organizátoři kampaně, která prostřednictvím hudby, zpěvu, tance a osobních svědectví 
hlásá křesťanské poselství, chtějí na stadionech divákům sdělit aktuální odkaz: 

„Nevzdávej To!" 

„Žijeme náročné časy a určitě každý z nás má i své zápasy a boje. Přeji nám všem, 
abychom nevzdali zápas o jednotu a vztahy, zápas o Boží království. Je vidět, jak se 
nepřítel snaží rozbít nás, rozbít vztahy a spolupráce, rozbít nasazení a ukrást vášeň 
a sny o probuzení. Nepřestávejme prosím snít!“, říká o tématu tour ředitel projektu Julius 
Slovák. 

Jaká bude letošní Godzone tour? 
Godzone tour se vydá na cestu ve dnech od 24. do 29. října. Vystoupí ve čtyřech 
slovenských a ve dvou českých městech. Celá série koncertů začne 24. října 
v Praze v Malé sportovní hale v areálu Výstaviště Praha v Praze-Holešovicích. 
Následující den 25. října se přesune do Ostravy-Poruby. Vystoupení se odehraje 
stejně jako v loňském roce na zimním stadionu RT Torax Aréna. Evangelizační 
projekt pak pokračuje v Žilině, Prešově, Bánské Bystrici a zakončí 29. října 
v Bratislavě. V každém městě program začíná v 18.00 a končí ve 21.00 hodin.  
I letos je vstup na akci bezplatný.  

Jak se na akci připravuje Ostrava? 
Hlavnímu programu v Ostravě budou v den konání tour v čase od 14.00 do 17.00 
předcházet venkovní aktivity v prostoru u kruhového objezdu na ul. Hlavní 
v Ostravě-Porubě a také návštěvy týmu Godzone v několika středních školách. 

Organizátoři v Ostravě také hledají dobrovolníky na realizaci tour. 

 „Je možnost se přihlásit, vybrat si některou službu a stát se součástí týmu,“ nabízí 
jeden z nich Miroslav Přikryl a dodává, že je to pro mladé skvělá příležitost 
nahlédnout do zákulisí akce. Přihlášku zájemci najdou na webové 
stránce tour.godzone.sk v sekci lokální dobrovolníci. 

Jak to celé vzniklo? 
První turné se uskutečnilo v roce 2009 a inspirovalo k realizaci další série 
evangelizačních akcí pod hlavičkou projektu Godzone. Cílem Godzone tour je 
přinášet evangelium novým, kreativním a moderním způsobem, čímž chce přilákat 
a zaujmout hlavně mladé lidi. Účastníci večerních koncertů mají možnost vidět 
bohatý program s hudebně tanečními vstupy, chválové modlitby, také jedinečné 
příběhy a svědectví lidí z celého Slovenska a kvalitně propracovanou 
videoprodukci. 

Poslední rok byl komplikovaný a Godzone tour 2021 
s tématem „Bůh není mrtvý“ se konalo fyzicky jen 
v Prešově a v Ostravě. Avšak díky vysílání TV Noe a TV 
Lux sledovalo Godzone tour více než sto tisíc diváků. 

Bližší informace jsou postupně zveřejňovány  
na stránce tour.godzone.sk. 

https://tour.godzone.sk/
https://tour.godzone.sk/

