
7. listopadu – 13. listopadu 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

7.11. 

32. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

8.11. 

32. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

9.11. 

Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky 
St. Jičín 17:30 

na poděkování za Boží 

milosti s prosbou o ochranu 

Panny Marie pro celou 

rodinu 

Čtvrtek 

10.11. 

Památka  

sv. Lva Velikého, 

papeže a učitele církve 

Jičina 17:30 
mše svatá 

pouť ke sv. Martinovi 

Pátek 

11.11. 

Památka  

sv. Martina,  

biskupa 

St. Jičín 17:30 

dětská mše svatá 

na poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii za obdržené 

dary a milosti, s prosbou  

o dar zdraví, hojnost Božího 

požehnání, ochrany Panny 

Marie a dary Ducha 

svatého pro živou rodinu 

Sobota 

12.11. 

Památka  

sv. Josafata,  

biskupa a mučedníka 

St. Lhota 17:30 mše svatá 

Neděle 

13.11. 

33. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 8:00 

za † manžela Jaromíra,  

† rodiče z obou stran, duše 

v očistci a pro živé rodiny 

ochranu Boží a Panny Marie 

Loučka 10:00 
mše svatá  

pouť ke sv. Anežce České 

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 po mši sv. v 18.30 bude na faře první setkání ekonomické rady. 

* V sobotu od 9.00 na faře bude setkání dětí, které se připravují k 1. přijímání. Konec v 16.00. 

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

Farnost Příbor srdečně zve na koncert hudební skupiny GOOD WORK, který 
proběhne tuto neděli 6.11.2022 ve farním kostele Narození Panny Marie v 16 hodin.  

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
 Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 6.11.2022        32. neděle v mezidobí              50. /ročník XII. 
Ježíš Kristus je prvorozený z mrtvých, jemu buď sláva a vláda na věčné věky.  

 

 

Když jsi dnes ráno vstával, pozoroval jsem tě a čekal jsem, až na mne 

promluvíš, aspoň krátce, až se mne zeptáš na názor nebo mi jen tak poděkuješ 

za něco pěkného, co jsi včera prožil. 

Ale viděl jsem, že máš napilno s vybíráním oblečení do práce a s hledáním 

klíčků od auta. Dál jsem čekal, zatímco jsi běhal po domě, chystal sis snídani, 

naposledy ses přičísl (jak jsi jistě slyšel, přesně vím, kolik vlasů máš).  

Doufal jsem, že si najdeš minutku, aby ses zastavil a řekl mi aspoň ahoj,  

ale měl jsi moc práce. Tak jsem pro tebe rozsvítil nebe, naplnil jsem ho barvami 

a hlasy ptáků a svěžím povětřím. Ale ty sis toho ani nevšiml. 

Pozoroval jsem tě, když jsi trochu nervózní rychle jel do práce a trpělivě 

jsem čekal celý den. Se všemi tvými aktivitami jsem si pomyslel, že jsi moc 

zaměstnaný na to, abys mi něco řekl. 

Když ses vrátil domů, viděl jsem, jak jsi unavený, tak jsem seslal drobný 

deštík, aby voda odplavila tvůj stres. Myslel jsem, že budeš rád a trochu si  

na mně vzpomeneš, ale rozčílil ses a ošklivě jsi klel. Tolik jsem si přál, abys  

na mne promluvil, moc času by ti to přece nezabralo. 

Pak jsi zapnul počítač. Trpělivě jsem čekal, zatímco jsi  

do něho koukal a večeřel, ale opět jsi se mnou zapomněl 

promluvit. Viděl jsem, jak jsi utahaný, a pochopil jsem tvoje 

mlčení, a tak jsem zhasnul nádheru nebe, ale ve tmě jsem tě 

nenechal. Vyměnil jsem ji za ohromující záplavu hvězd, i když tě to nezajímalo. 

Když jsi popřál dobrou noc své rodině, běžel jsi do ložnice a hned jsi usnul. 

Vždy bdím nad spánkem svých dětí a kolébal jsem i tvoje sny, protože i když 

to ty nevidíš, já jsem tady pro tebe pořád. Mám víc trpělivosti, než si dokážeš 

představit. Chtěl jsem tě tím naučit, kolik trpělivosti musíš mít s ostatními. 

To všechno, co se ti líbí, jsem stvořil jen a jen pro tebe. 

Mám tě moc rád a každý den čekám na tvoji modlitbu. Ať se ti den vydaří! 

Znovu vstáváš a já budu znovu čekat, že si vzpomeneš. 

Moje láska tě ani na okamžik neopustí.  

Tvůj přítel Bůh. 
/autor: Bruno Ferrero, z knihy „Hostina pro duši“, vydalo nakl. Portál 2017/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 
Po srpnovém celostátním setkání 

mládeže v Hradci Králové se mohou 
mladí z ostravsko-opavské diecéze 
těšit na regionální setkání v Opavě.  

Setkání s biskupem Martinem 
Davidem neboli BISCUP 2022 
připravuje Diecézní centrum 

mládeže v Opavě ve dnech od 
18. do 20. listopadu 2022.  

Zveme všechny mladé od 14 do 25 let, 
kteří touží načerpat novou inspiraci, 

posílit se víře a zažít společenství 
s lidmi i Bohem. 

BISCUP - koná se jednou za rok, 
pokaždé v jiném městě naší diecéze. Původně byla pro tato setkání 

určena sv. Janem Pavlem II. Květná neděle, od roku 2021 papež František 
ustanovil za tento den slavnost Ježíše Krista Krále.  

BISCUP chceme stavět na těchto pilířích:  
Setkání mezi sebou, s mladými z různých koutů diecéze.  

Setkání s otcem biskupem - i neformálně, třeba u buchty v čajovně.  
Modlitba - společná i osobní, v tichu i za zvuků kytar a bubnů.  

Přítomnost Boha, protože On je. Vytvořit Jemu prostor - ve společenství, 
vztazích, modlitbě. 

Mottem letošního setkání je verš z Písma svatého z  Lukášova evangelia: 

,,Maria se vydala na cestu a spěchala...”  
Těšit se můžete na různorodé workshopy, katecheze, na vzácné hosty  

a bohatý společný program, který nás provede tímto tématem.  

Zájemci o setkání se musí na akci přihlásit. Termín přihlášek je  
do 14. listopadu 2022! Přihlašuje se prostřednictvím elektronického 

formuláře na internetu, který je k dispozici na webových  
stránkách diecezko.doo.cz nebo na sociálních sítích mládeže v diecézi 
(FB, Instagram, YouTube). „Přihlaš se a prožij tento víkend společně 

s námi. Těšíme se na Tebe!" Vzkazují týmáci a organizátoři akce.  . 

https://diecezko.doo.cz/
https://www.facebook.com/dcmostrava
https://www.instagram.com/dsm_ves/
https://www.youtube.com/channel/UCl1iro2jxIdutT47UHkaE-w

