
14. listopadu – 20. listopadu 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

14.11. 

33. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

15.11. 

33. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

16.11. 

33. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † Bělu Petřkovskou,  

† manžela, † dceru, † zetě, 

dvoje † rodiče a za dar 

zdraví a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu 

Čtvrtek 

17.11. 

Památka sv. Alžběty 

Uherské, řeholnice 
- - není mše svatá 

Pátek 

18.11. 

33. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní,  

za † rodinu Janyškovu, 

Šnajdrovu, duše v očistci, 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živé rodiny 

Sobota 

19.11. 

33. týdne  

v mezidobí 
St. Lhota 17:30 mše svatá 

Neděle 

20.11. 

Slavnost  

JEŽÍŠE,  

KRISTA KRÁLE 

 
sbírka 

St. Jičín 8:00 

za † Jiřinu Janovskou,  

† manžela, † dceru Janu  

a † vnuka Káju, ochranu 

Boží a Panny Marie pro 

živou rodinu 

Palačov 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 
* Celý příští týden se budeme po mši modlit modlitbu za mládež místo za nového biskupa. 

* V pátek bude po mši v 18.15 přednáška pro všechny na Téma: „Desatero – a co já s ním?“ 
Přijede host P. Petr Smolek. 

* Příští neděli bude tichá sbírka na opravu kostela. 

* Biskup Martin pozývá všechny mladé na BISCUP (viz Různá oznámení)  

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
 Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 13.11.2022        33. neděle v mezidobí              51. /ročník XII. 
Vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení. 

K lásce k bližnímu  
patří odvaha 

V těchto dnech slavíme světce, jehož zná 
určitě každé dítě – svatého Martina. Světce, 
který se rozdělil o svůj plášť s žebrákem. Jistě. 

A co dál? Kdo vlastně byl tento Martin? Určitě stojí za to dozvědět se  
o něm více. Martin je totiž znamenitým příkladem toho, jak silným, 
odvážným a nezávislým může člověka učinit víra v Krista.  

Když Martin onoho nepříjemného chladného zimního dne roku 354 
potkal žebráka, nebylo mu tehdy více než 18 let. Byl vojákem římské 
armády a právě vjížděl se svým vojskem do jednoho francouzského města. 
Tehdy už byl vojákem tři roky a měl se stát po vzoru svého otce 
důstojníkem. Od doby, co se stal křesťanem, už ho to však nelákalo.  
Na okraji silnice tam seděl prokřehlý žebrák. Určitě ho viděli i Martinovi 
kamarádi, ale všichni kolem něho jen nezúčastněně projeli. Pouze Martin 
nedělal, že ho nevidí. Zarazil koně, svlékl si teplý plášť, zapíchl do něj 
meč, rozdělil jej na dvě poloviny a jednu z nich dal žebrákovi. 

A bylo to. Nic víc. Takový malý, bezvýznamný příběh, a přesto se o něm 
mluví dodnes. Proč? Myslím, že takové spontánní projevy praktické lásky 
k bližním jsou působivé v každé době, zejména když stojí přemáhání.  
A Martina, hrdého římského vojáka, to muselo stát přemáhání, protože se 
mu lidé kolem nejdřív pošklebovali a kamarádi nad ním kroutili hlavou. 
Martin se však nebál zesměšnění. Je-li člověk křesťanem, nemůže se 
tvářit nezaujatě. O dva roky později hodil se stejnou odvahou  
a rozhodností svůj meč římskému císaři k nohám a odešel z armády.  

Pak žil v jeskyni na skalnatém břehu řeky Loiry, kázal a uzdravoval 
nemocné. Již ve třiceti letech byl považován za světce a lidé ho měli tak 
rádi, že si jej obyvatelé francouzského Tours proti vůli církevních 
představitelů zvolili za biskupa. On s tím ostatně také nebyl srozuměn. 
Vliv a pocty pro něj neměly žádný význam. Když si Martin všiml, co  
po něm lidé chtějí, ukryl se prý mezi husami v chlívku. Křik pobouřených 
hus jej však prozradil – a proto dnes na svatého Martina 
jíme husu. Ať vám tedy svatomartinská husa chutná.  
A nechejte se nakazit odvahou svatého Martina.  

/P. Notker Wolf, z knihy „Prokletý mobil“ – Postřehy o lidech a o životě,  

vydalo Karmelitánské nakl. Kostelní Vydří 2009/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 

V týdnu od 13. do 20.11. 2022 bude probíhat  

Týden modliteb za mládež. Smyslem této akce je zaměřit život 

církve na mladé lidi, ve kterých církev vnímá svoji budoucnost.  
Každý se může zapojit, ve společné modlitbě nebo i ve své osobní. 

Tématem letošního týdne modliteb za mládež je ANO BOHU! 

Mariino ANO BOHU! je zásadní součástí biblického úryvku, 
který nám papež František pro letošní rok předkládá: ,,Maria 
se vydala na cestu a spěchala.” (Lk 1,39). Bez ANO BOHU!  
by Maria neměla kam spěchat nebo by možná spěchala,  
ale jinou než Boží cestou.  

Bez ANO BOHU! budeme možná spěchat za dobrými věcmi, ale my jsme 
povoláni spěchat za Božími věcmi a potom právě s velkou radostí ohlašovat 
evangelium. Prosme Boha, abychom zakusili milost dát všechno do Jeho rukou, 
nespoléhali na své síly, nebáli se vykročit a spěchat. Také aby všichni, pro které 
setkání v diecézích připravujeme měli opravdu vnímavé srdce pro Boží plány, 
které si pro každého Bůh s Láskou vysnil. 

Týden modliteb za mládež je přípravou na diecézní nebo děkanátní setkání  
v České republice a jistě je potřeba tento čas využít právě k modlitbě a také  
o modlitby prosit, protože bez odevzdání se Bohu, načerpání v Jeho přítomnosti 
a Boha samotného je vlastně zbytečné se o cokoliv snažit.  

Zveme Vás všechny, modlete se sami, anebo zorganizujte společnou modlitbu! 
Zapojte farníky všech věkových kategorií a napište nám termín a místo setkání 
na anobohu@gmail.com, zveřejníme to na našich sociálních sítích. 

Na www.cirkev.cz si můžete stáhnout všechny materiály: 

• Poselství papeže Františka k 37. Světovému dni mládeže  
• Inspirace, jak prožít Týden modliteb za mládež ve farnosti 
• Adoraci vytvořenou k příležitosti Týdne modliteb za mládež 
• Modlitbu TMM 
• Plakát na stránky a soc. sítě 

V průběhu týdne bude také možnost se spojit prostřednictvím živého vysílání  
v TV Noe. Pravidelně ve 12 hodin se bude přenášet mše svatá 
obětovaná za mladé lidi.  

Ve středu 16. 11. v 21:05 proběhne adorace a v neděli  
20. 11. v 10:30 poběží přenos ze závěrečné bohoslužby 
z ostravsko-opavského diecézního setkání. 

MODLITBA ZA MLÁDEŽ 
Dobrý Otče, 

vylej svého Ducha svatého na všechny 
mladé lidi a dej jim poznat svou lásku, 

kterou je nekonečně miluješ. 
Daruj jim nový pohled na Tvou dobrotu, 

nové zakoušení Tvé moci, 
novou důvěru k Tvému slovu 

i novou odevzdanost pro Tvou službu, 
aby Tvoje Láska rostla v jejich srdcích. 

 

Panno Maria, 
Ty, která jsi dobře porozuměla tomu, 

co to znamená svěřit se do Božích rukou 
a s radostí spěchat šířit evangelium, 

přimlouvej se za nás! 
AMEN. 

 
/www.vira.cz, s církevním schválením vydala 

Sekce pro mládež České biskupské konference/ 

********************************************************** 
Milí mladí přátelé, 

rád bych vás pozval na Diecézní setkání mládeže, které se uskuteční  

o příštím víkendu 18. – 20. listopadu v Opavě.  

S mnohými z vás jsme se potkali o prázdninách  

na Celostátním setkání v Hradci Králové.  

 Budu rád, když se setkáme znovu tentokrát  

v naší diecézi. Mottem setkání je „Maria se vydala  

na cestu“. Pokud se i vy rozhodnete vydat na cestu, 

nezapomeňte se nejpozději do 14. 11. přihlásit na webu 

Biscup 2022 https://diecezko.doo.cz/. Ulehčíte tím práci 

organizátorům. Těším se na setkání s vámi v Opavě. 

+ biskup Martin 

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

O. Marcel zve MUŽE a ŽENY naší farnosti na společné  

DUCHOVNÍ ZAMYŠLENÍ v sobotu 26.11. 2022.  

Začátek v 9.00 ve starojickém kostele - duchovní slovo.  

Poté bude následovat brigáda (ženy na faře, muži u kostela)  

a zakončení lehkým obědem, popř. kávou u krbu. 
Kdo přijdete, zapište se, prosíme, v kostele na listinu pod kůrem. 

http://www.cirkev.cz/
https://drive.google.com/file/d/1hVYJH_Y4O_4S3eZzc9gMVCouaXwsaQof/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1QCIlw4slDwZOoU2HxSFYr6mALB4EKRQ7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zgivF7vzqUArGLNjHz1RmZSN7CCMnsj2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_rfKA-EZBg26OGXc_Jlo2uvEEwVCCXB9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gHoRsiIGluBwPl45_4p07m6vMuJeZp3f/view?usp=sharing
https://diecezko.doo.cz/

