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      1.3.2015  – 2. neděle postní   14./ro čník VI.   

„Život se neměří počtem nádechů a výdechů, ale chvílemi, které nám vzaly dech.“ 

 
 
 

/Žalm 16,10-11,Bible v kresbách, ilustroval Ivan Steiger/ 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 
2.3. 

Pondělí po  
2. neděli postní St. Jičín 

17:00 
 
 

18:00 

za rodinu Pospěchovu, na jistý 
úmysl, za dar zdraví a ochranu 
Panny Marie 
FARNÍ RADA 

Úterý 
3.3. 

Úterý po 2. neděli 
postní St. Jičín 17:30 

za dar 63let života pro bratra 
Mgr. Pavla Dokládala, za dar 
milostí Božích, zdraví, 
ochranu Panny Marie 

Středa 
4.3. 

Středa po 2. neděli  
postní, připomínka 

sv.Kazimíra 
St. Jičín 

16:50 
17:30 

křížová cesta  
za pomoc Boží a Panny 
Marie, andělů strážných, za 
živé rodiny a duše v očistci, 
po mši svaté modlitební 
společenství 

Čtvrtek  
5.3. 

Čtvrtek po  
2. neděli postní 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 
za † Blaženu Rybníčkovou, 
manžela a rodiče 

Pátek 
6.3. 

Pátek po 2. neděli 
postní 

 
1.pátek v měsíci  

St. Jičín 

16:50 
17:30 

křížová cesta  
dětská mše sv. za rodinu 
Vahalíkovu, duše v očistci, 
ochranu Boží a Panny Marie 

Bernartice 
17:00 
17:30 

křížová cesta 
za † Terezii Bayerovou,  
manžela, rodiče a sourozence 

Sobota 
7.3. 

Sobota po  
2. neděli postní,  

1.sobota v měsíci, 
připomínka 

sv.Perpetuy a 
Felicity  

Bernartice 7:30 
za † Annu a Jaromíra 
Papákovy a za duše v očistci 

St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu a 
Panně Marii za 40let 
manželství, ochranu Boží pro 
živé rodiny 

Neděle 
8.3. 

III. NED ĚLE 
POSTNÍ 

 
Připomínka  

sv. Jana z Boha 

St. Jičín  7:45 
za farníky 
po mši sv. křížová cesta 

Bernartice 9:15 
za † Annu Bayerovou,  
manžela, rodiče a sourozence 

St. Lhota 10:00 mše svatá 



Různá oznámení 

POZVÁNÍ DO SPOLEČENSTVÍ  
V NAŠÍ FARNOSTI 

MODLITBY MATEK jsou spolu s Modlitbami otců a Dětmi víry součástí 
hnutí SOLACE (Útěcha). Vznikly v Anglii, odkud se rychle rozšířily  
do celého světa. Zakladatelka Veronica neustále láskyplně vybízí 
jednotlivé skupinky žen, aby se nebály 100% nabídnout své srdce Pánu 
Ježíši, protože On miluje naše děti více jak my samy a Jeho Láska je více 
jak velkorysá. Láska matek proměňuje svět. 

o Pokud se i vy chcete zapojit, nejbližší termín Modliteb matek je ve čtvrtek 5.3. 
a poté co 14 dnů od 17:30 hodin ve starojickém kostele. V případě dotazů 
můžete kontaktovat Martinu Kroliczkovou (tel.č.724 258 210). 

MISIJNÍ KLUBKO je parta správných kamarádů, kteří patří  
do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a přes celý svět staví MOST. 
Jak? Svou Modlitbou, Obětí, Službou, Tvořivostí. Nadšených mladých 
misionářů je v naší zemi již přes dva tisíce ve více jak 150 klubkách, 
která jsou rozesetá po celé republice. Snaží se aktivně pomáhat dětem  
v misijních zemích a s pomocí svých vedoucích se zapojují do různých 
tvořivých aktivit ve svém okolí. 

o Ve farní klubovně se  děti naší farnosti schází každý pátek od 16 hodin pod 
vedením Aničky Glogarové.  Děti (věková skupina cca 6 -12 let) společně 
vyrábějí výrobky na Misijní jarmarky, hrají si, učí se o Pánu Ježíši a každý rok 
nacvičují scénku o narození Krista. V postní době připravují křížové cesty co 14 
dnů, kdy se konají dětské mše svaté. Do Misijního klubka se mohou připojit  
i další děti, není třeba se přihlašovat ☺ 

MODLITEBNÍ SPOLEČENSTVÍ se na různých místech naší země schází 
pravidelně jednou týdně ve středu večer. Původně začínalo jako 
společenství mládeže modlící se za pokračování odkazu misionáře 
P.Josepha Billa, za jeho následovníka otce Anthonyho, za pokračování 
jeho misií po celém světě. Společenství také poskytují službu přímluvné 
modlitby, modlí se za úmysly osob, které o to požádají, dále se modlí za 
seslání zvláštního požehnání pro všechny, kdo se připojují k těmto 
společným modlitbám, za všechny dosavadní i budoucí účastníky 
duchovních cvičení, za organizátory i za všechny pomocníky při 
exerciciích, a také za celý Fatimský Apoštolát v ČR a v celém světě. 

o Středeční modlitební společenství – probíhá celoročně v našem kostele vždy ve 
středu po večerní mši svaté cca od 18:30 hodin. Je vystavena Nejsvětější 
Svátost Oltářní. Po úvodním vzývání Ducha svatého následuje rozjímavý svatý 
růženec, dále modlitby za osvobození od působení Zlého ducha, krátký úryvek 
z duchovní literatury (např.Elias Vella – Síla eucharistie) a další modlitby na 
různé úmysly – na smír hříchů proti Nejsvětější Trojici a Panně Marii, za 
obrácení hříšníků, za pokoj a mír ve světě, v rodinách, ve farnosti, za kněze, 
za nemocné, trpící, za zemřelé aj. Na závěr kněz udělí svátostné požehnání.  

OREL je spolek, křesťanská organizace. Prioritou činnosti Orla je 
především podpora sportu pro všechny. Cílem Orla není vychovávat 
mistry světa, našim cílem je věnovat se sportu, který podporuje kladné 
vlastnosti člověka, sportu, který je férový a ohlíží se na soupeře  
i spoluhráče. Kromě sportu se Orel věnuje také kultuře, divadlu  
a duchovní činnosti. 

o V naší farnosti fungují dvě jednoty spolku ORLA. Jednota Starý Jičín - Vlčnov 
a jednota Nový Jičín - Loučka.   Kontaktní osoba za jednotu Starý Jičín – 
Vlčnov: Pavel Vahalík a za jednotu Nový Jičín-Loučka: Jan Šimíček. 

FARNÍ SBOR se schází k nácviku pro různé příležitosti, zvláště v době 
vánoční a velikonoční, ale také během roku zpívá při slavnostních 
bohoslužbách např. na Boží Tělo, Slavnost sv.Václava, první svaté 
přijímání aj. Poslední 4 roky náš farní sbor také spolupracuje s novojičínským 
sborem a společně zpívají na Boží hod vánoční jak na Starém Jičíně, tak 
v Novém Jičíně za doprovodu malého komorního orchestru. Součástí farního 
sboru je také SCHOLA MLÁDEŽE, která zpěvem a hrou co 14 dnů doprovází 
dětské mše svaté. K nácviku se schází před dětskou mší sv. obvykle ve Staré 
škole od 16 hodin.  

o Zájemci, kteří rádi zpívají a chtěli by se přidat, budou vítáni ať už ve sboru 
nebo ve schole. Hudební vzdělání ani znalost not není podmínkou ☺ Sborové 
zkoušky probíhají během školního roku většinou v pátky po mši sv., 
zpočátku dělené /ženy od 18:30-19:30, muži od 19:30-20:30/. Nejbližší 
termín dělené zkoušky je pátek 6.3. Pro další informace o termínech 
zkoušek kontaktujte Janu Bezděkovou na email: janasla@centrum.cz. 

MINISTRANTI a sportovní zájemci se scházejí pravidelně ve čtvrtek 
od 17:30 do 18:30 v Orlovně v Loučce, kde hrají fotbal a florbal. Kdo by se 
chtěl přidat, může přijít do Orlovny, příp. kontaktovat Michala Cigánka na tel. č. 
732 700 448. 

Diecézní setkání mládeže s otcem biskupem 
Sv. Jan Pavel II. zavedl tradici každoročních setkání mladých lidí s místními biskupy. Letos už 

po 30. se slaví před květnou nedělí světový den mládeže. Zveme mladé ke společné oslavě! Letos 
se uskuteční od pátku 20.3. do soboty 21.3. v nedalekém Místku. Tématem je: „Blahoslavení 
čistého srdce, neboť oni uvidí Boha.“ (Mt 5,8) Zváni jsou všichni mladí od 13 let. Na programu je 
setkání s kamarády i otcem biskupem, noční modlitba, velká hra ve městě, uctění ostatků sv. Marie 
Goretti, možnost blíže poznat život v klášteře, příležitost ke svátosti smíření a mnoho dalšího...  
Na závěrečnou mši, která začíná v sobotu v 15:30 hod. ve farním kostele sv. Jana a Pavla, jsou 
zváni i rodiče. Strava na sobotu je zajištěna, na pátek prosím přivezte něco dobrého na společný 
stůl (např. buchty). Spát se bude ve škole na ulici Československé armády, je třeba si vzít 
spacák, karimatku a přezůvky a příspěvek 170 Kč. Tablety a cennosti nechte doma. Kromě 
teplého oblečení si sportovci mohou přibalit vhodný oděv (hry budou venku i v tělocvičně). 

Jak se tam dostat? Prosím, přijeďte mezi 17:30 a 18:30 hod. na 8. ZŠ na ulici Československé 
armády v Místku. Pokud se nepodaří zajistit dopravu po vlastní ose, doporučené spojení z naší 
farnosti,  pojede linkový autobus z Nového Jičína, aut.nádr., stanoviště č.1 odjezd v 16:43 hodin.  
V autobusu bude zodpovědná osoba, která se o mladé postará a dovede je na místo ubytování. 
Kontakt: 774 567 307. Další informace a videopozvánka na http://dcm.doo.cz. 


