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ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JI ČÍN 
Vydáno pro vnit řní pot řebu farnosti Starý Ji čín 

      29.3.2015  – Květná neděle  18./ro čník VI.   

„Kdo se bojí, že bude trpět, už trpí, protože se bojí.“ 

P.Pio o mši svaté (rozhovor)  
Otče, co je pro vás mše svatá? Účast na Ježíšově utrpení. 
Moje odpovědnost za svět se nedá s ničím porovnat.  

Co musíme poznat na vaší mši svaté? Celé utrpení  
na Kalvárii.  

Otče, povězte mi, co trpíte při mši svaté?  Vše, co trpěl Ježíš, to trpím i já,  
i když ne stejně. Trpím bez své zásluhy, jen díky jeho dobrotě.  

Ve kterém momentu mše svaté trpíte nejvíce? Trpím vždy a ve vzrůstající 
míře.  

Je určitý čas, kdy trpíte nejvíce? Od proměňování do svatého přijímání.  

Kdo vám stírá při mši svaté krev? Nikdo.  

Otče, zakoušíte při mši svaté trpkost žluče? Ano, a velmi často.  

Jste na oltáři přibit jako Ježíš na Kalvárii? Jak se můžeš na něco takového 
ptát?  

Jak to můžete vydržet? Tak, jak to vydržel Ježíš na Kalvárii.  

Otočili kati kříž, aby upevnili hřeby? Ano, udělali to.  

Upevňují tak hřeby i u vás? Ano, a jak!  

Trpíte žízní a Ježíšovou opuštěností? Obyčejně po svatém přijímání.  

Co je svaté přijímání? Je plné milosrdenství. Úplné sjednocení.  
Můžete Ježíše poprosit, aby vám to dal pocítit.  

Co dělá Ježíš při svatém přijímání? Těší se ze svého stvoření.  

Trpíte v době svatého přijímání? Zde je vrchol.  

Pokračuje toto utrpení i po svatém přijímání? Ano, ale je to utrpení lásky.  

Komu patřil poslední pohled umírajícího Spasitele? Jeho Matce.  

Umíráte při mši svaté i vy? Ano, při svatém přijímání, ale mystickým 
způsobem.  

Do jakých rukou jste vložen? Do rukou svatého Františka.  

Den Liturgická 
oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 
30.3. 

Pondělí svatého 
týdne St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu za 
70 let života s prosbou dar 
zdraví, Boží požehnání a 
ochranu P.Marie pro rodinu 

Úterý 
31.3. 

Úterý svatého 
týdne St. Jičín 

15:00 
17:30 

 
 
 
 

pohřeb – František Janyška� 
na poděkování Pánu Bohu za 
dar života 85 let, za ochranu 
Panny Marie pro živé rodiny, 
za † manžela Zdenka,  
2 rodiče a 2 sestry 

Středa 
1.4. 

Středa svatého 
týdne Starý Jičín 

16:50
17:30 

křížová cesta 
za † otce Jaromíra Hučku,  
po mši svaté modlitební 
společenství 

Čtvrtek  
2.4. 

ZELENÝ 
ČTVRTEK 

Starý Jičín 17:00 
za † Františka Hasala  
a rodiče z obou stran 

Bernartice 17:00 za farníky 

Pátek 
3.4. 

 
VELKÝ PÁTEK 

 
den přísného 

postu 

St. Jičín 

15:00 
17:00 

křížová cesta 
obřady Velkého pátku  
(po obřadech celonoční 
adorace) 

Bernartice 17:00 obřady Velkého pátku  

Sobota 
4.4. 

 
BÍLÁ SOBOTA 

Slavnost 
Zmrtvýchvstání 

Páně 

Bernartice 19:30 
velikonoční vigilie, mše 
svatá za farníky 

St. Jičín 19:30 
velikonoční vigilie, mše 
svatá za farníky, celodenní 
adorace u Božího hrobu 

Neděle 
5.4. 

Slavnost 
Zmrtvýchvstání 

Páně 
HOD BOŽÍ 

VELIKONO ČNÍ 
sbírka na seminář 

St. Jičín  7:45 
14:30 

za farníky 
pobožnost, Te Deum 

Loučka 7:45 mše svatá 
Bernartice 9:15 za farníky 

St. Lhota 10:00 mše svatá 



Je Matka Boží přítomná při vaší mši svaté? A myslíš, že matka se nestará  
o své dítě?  

Jsou při mši svaté přítomni i andělé? Ano, celé houfy.  

Co dělají? Klanějí se a milují.  

Kdo stojí u vašeho oltáře nejblíže? Celé nebe.  

Jak je Bůh mší svatou oslaven? Nekonečným způsobem.  

Co máme dělat při mši svaté? Spolutrpět a milovat.  

Otče, jak máme být přítomni mši svaté? Jako nejsvětější Panna a zbožné ženy. 
Jako Jan při Poslední večeři a pod křížem.  

Jaké dobrodiní získáváme, jestliže se účastníme mše svaté? To se nedá vylíčit. 
Poznáte to až v nebi. 

/podle knihy Don Nello Castello: Così parlò Padre Pio, www.fatym.com/ 

P.Pio se narodil 25. května 1887 v obci Pietrelcina u Beneventu v jižní Itálii.  

V 15ti letech vstoupil do řádu kapucínů a r. 1910 byl vysvěcen na kněze.  

Od 20.9. 1918 měl jako jediný kněz viditelná stigmata. Místem jeho pastorace 

byl klášter v městečku San Giovanni Rotondo v italské Apulii. Vynikal pokorou  

a životem sjednoceným s Kristem, pro který obdržel mnoho charismat  

k duchovnímu vedení věřících. V jeho srdci byla starostlivá péče  

o trpící, která se zviditelnila ve zbudování Domu úlevy. Svou pozemskou pouť 

prožil připodobněný Ukřižované Lásce. 

 

� Jak máme správně uctívat Pána Ježíše přítomného ve chlebě a víně? 

Protože Bůh je přítomen v konsekrovaných způsobech chleba a vína, 
musíme tyto svaté dary chovat v největší úctě a klanět se v nich našemu 
nejsvětějšímu Pánu a Vykupiteli. [1378-1381, 1418] 

Pokud po skončení mše svaté ještě zbudou konsekrované hostie, jsou 
uchovávány v posvátných nádobách ve svatostánku. Protože je v něm přítomen 
„Nejsvětější“, je svatostánek tím nejčestnějším místem každého kostela. Před 
každým svatostánkem poklekáme. Ten, kdo skutečně následuji Ježíše Krista, 
dozajista ho poznává v těch nejubožejších a slouží mu v nich. Ale také si najde 
čas strávit pár tichých chvil před svatostánkem, aby tu vyznal svou lásku 
svátostnému Pánu. 

Různá oznámení 
 

Celonoční tichá ADORACE z Velkého pátku na Bílou sobotu 
3.-4. dubna 2015 - můžete se zapisovat na listinu v předsíni 
kostela. Je třeba, aby v kostele byli přítomni minimálně dva lidé, 
ale samozřejmě může přijít libovolný počet věřících. Dvojice, 
která je na určitou hodinu zapsaná v listině, počká do vystřídání 
na další farníky, kterým otevře boční vchod do kostela. Hlavní 
vchod bude uzamčen. Adorace bude probíhat od skončení 
Velkopátečních obřadů do zahájení Velikonoční vigilie Bílé 
soboty. 

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

Srdečně zveme všechny ženy a dívky na celodenní duchovní obnovu 
vedenou sestrou Veronikou Barátovou z Komunity Blahoslavenství na téma  

“V mých očích jsi drahá a vzácná“ (Iz 43,4). Duchovní obnova 
se uskuteční 18. dubna 2015 ve Velkém kině ve Zlíně. 

 
Duchovní obnova bude zaměřená na znovuobjevení a prohloubení 

důstojnosti a krásy ženy z pohledu Boha Stvořitele. Mnoho žen v životě hledá 
své role.  Chceme být dobrými matkami a manželkami, úspěšné v zaměstnání, 
snažíme se službou pomáhat druhým. Na obnově nám sestra Veronika přiblíží, 
jak nás vidí Bůh. Jaký je Jeho pohled na nás ženy. Neboť jen Boží pohled nám 
dává a ukazuje naši opravdovou krásu a důstojnost. V tématech jednotlivých  
přednášek bude mluvit o stvoření společenství muže a ženy k obrazu Božímu.  
Důležitým tématem bude také přednáška o poslání ženy a o jejím uzdravení  
Ježíšem Kristem. I proto nese obnova název „V mých očích jsi drahá a vzácná.“ 
 

Součástí programu bude i modlitba tancem pod vedením s. Lucie Kopasové 
z Dolan u Olomouce, eucharistická adorace a vrcholem dne Mše svatá, kterou  
bude celebrovat zlínský děkan P. Ivan Fišar. Po celý den bude příležitost 
přistoupit ke svátosti smíření, nebo duchovnímu rozhovoru s knězem. 

 
Přihlašovat se můžete prostřednictvím registračního formuláře na www. 

duchovniobnova.cz(http://www.duchovniobnova.cz/prihlaska/), nebo osobně v  
prodejně Veni na Sadové ulici ve Zlíně. Registrační poplatek na organizaci  
duchovní obnovy činí 99,-Kč. V přihlášce naleznete také možnost objednání 
obědů v ceně 80,- kč, které pro nás zajišťuje společnost Menza. Objednané 
stravenky se budou prodávat až na místě.   

 
Pořadatelem duchovní obnovy je nadační fond CREDO CZ. Duchovní obnova 

se uskuteční ve spolupráci s římskokatolickou farností sv. Filipa a Jakuba ve  
Zlíně.  Prosíme Vás o modlitbu za sestru Veroniku Barátovou a za požehnání 
této duchovní obnovy.  


