
 

4. ledna – 10. ledna 2016, DOBA VÁNOČNÍ, Žaltář II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

4.1. 

Pondělí po oktávu 

Narození Páně 
St. Jičín - není mše sv. 

Úterý 

5.1. 

Úterý po oktávu 

Narození Páně 
St. Jičín 

14:30 

16:30 

 

 

 

pohřeb – Miroslav Hájek   

na poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii za 60 let života 

s prosbou o ochranu a 

požehnání pro celou rodinu 

Středa 

 6.1. 

SLAVNOST 

ZJEVENÍ PÁNĚ 

 

žehnání vody, 

kadidla, křídy 

St. Jičín 

14:30 

16:30 

 

 

 

 

pohřeb – Jaromír Planka   

za † Josefa Pospěcha, † dvoje 

rodiče, ochranu Panny Marie a 

svatého Josefa, Boží ochranu, 

za dar zdraví pro živou rodinu, 

po mši svaté modlitební 

společenství  

Bernartice 17:30 
za † Tomáše Pacolu k výročí 

narození 

Čtvrtek 

7.1. 

Čtvrtek  

po Zjevení Páně 

Sv. Rajmunda 

z Peňafortu, kněze 

Petřkovice 16:00 
měsíční mše svatá 

žehnání vody, kadidla, křídy 

Bernartice 17:30 
za † Vojtěcha Knopa a rodiče 

z obou stran 

Pátek 

8.1. 

Pátek  

po Zjevení Páně 

St. Jičín 

14:30 

16:30 

 

pohřeb – František Segeťa  

na poděkování za přijaté 

milosti a za živou a † rodinu 

Bernartice 17:30 za † Karla Klose a rodiče 

Sobota 

9.1. 

Sobota  

po Zjevení Páně 
St. Jičín 16:30 za farníky 

Neděle 

10.1. 

Svátek Křtu Páně 

 

končí doba vánoční 

St. Jičín  7:45 
za † rodiče Anastázii a Josefa 

Petřkovské, živou rodinu  

a duše v očistci 

Bernartice 9:15 za † sestru Karlu a rodiče 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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   3. 1. 2016 – 2. neděle po Narození Páně  

6./ročník VII.  

Život je trocha času, který nám byl dán,  
abychom se naučili milovat,  

a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou. 
(Abbe Pierre) 

Občas nás zarazí, jak ten čas běží: 

v trávě se ještě válejí ohořelé rachejtle, 

a už zase slavíme dalšího Silvestra; 

lidé, které člověk znal v kočárku, už vozí svoje děti; 

stojíme nad hrobem člověka, 

u kterého jsme nečekali,  

že nás předejde… 
 

Možná nás napadne myšlenka: 

„Kolik mám vlastně ještě času já?" 

„A na co vlastně?" 

Kdosi pravil, že když Bůh stvořil čas, udělal ho dost. 

Dal nám dost času na to, co je podstatné: 

"… abychom se naučili milovat, 

a tak se připravili na setkání s Věčnou láskou". 
 

I když nás ovlivňují a omezují okolnosti našeho života, 

vždy zůstává jistota, že každý z nás je stvořen z lásky 

a pro lásku a že tento Boží plán se mnou 

nemůže nikdo a nic zvenčí zničit. 

Já jsem s vámi po všechny dny, praví Ježíš...  

(Mt 28,20) 

/Zpracováno podle knížky „O milosrdenství s Kateřinou Lachmanovou", 

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství./ 

http://ikarmel.cz/kniha/O-milosrdenstvi-s-Katerinou-Lachmanovou_101366.html
http://kna.cz/


Slovo biskupa k Novému roku 2016 
Bratři a sestry,  

stojíme na prahu nového roku 2016, který má být pro nás časem milosti.  
V tomto roce oslavíme 20 let života naší diecéze. Požehnání, kterým jsme 
obdarováni, se má skrze nás rozlévat do světa jako uzdravující řeka.  

Stále za vás děkuji Bohu a děkuji také vám za pravdivý křesťanský život  
v rodinách i v práci nebo ve škole. Jen když naše slova budou doprovázena 
svědectvím života, bude poklad víry nejen zachován, ale i ti, kteří se s námi 
setkají, snad objeví v Ježíši vtěleného Božího Syna. Ačkoli věříme, že  
v každém náboženství najdeme v různé míře jiskru pravdy, nikdy nesmíme 
zapomenout na slova Pána Ježíše, které nám dal jako úkol: „Jděte do celého 
světa a získávejte mi učedníky a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha 
Svatého.“ Je to náš prvořadý úkol. Myslím také na blahoslavenství: 
„Blahoslavení tvůrci pokoje, oni budou nazváni Božími syny.“ Buďte prosím 
míro-tvůrci, nositelé naděje! Nepodlehněme strachu, který na nás doléhá  
z různých zpráv, ale mějme v srdci a žijme z naděje, kterou nám přinesl Pán 
všech věků, Syn Boží a Syn člověka. 

A ještě vás chci povzbudit. Začíná Tříkrálová sbírka, budou chodit koledníci 
dospělí i maličcí. Je to akce, kterou pomáháme charitnímu dílu. Děkuji všem, 
kteří to organizují a kteří se jakkoli zapojují. Na celé sbírce však není 
nejdůležitější jen to, kolik se vybere, ale že potěšíte zpěvem, rozdáte úsměv  
a radost. Pro mnohé je to příležitost, jak udělat něco dobrého, a třeba je ten 
skutek almužny pro charitu přivede do nebe. Žehnám všem koledníkům i těm, 
kdo jim otevřou dveře svých domovů. 

Na nový rok slyšíme Árónské požehnání, kterým chci zakončit tento svůj 
pozdrav: 

Ať vám Hospodin požehná a ochraňuje vás! 

Ať vám Hospodin ukáže svou jasnou tvář a je vám milostivý! 

Ať Hospodin obrátí k vám svou tvář a dopřeje vám pokoje! 

+ František Václav, váš bratr a biskup 

Různá oznámení 

 

OBEC STARÝ JIČÍN srdečně zve občany na NOVOROČNÍ KONCERT hudební 

skupiny z Oder PAPRSKY, který se uskuteční v sobotu 16.1.2016 v 17:00 hodin  

v chrámu sv. Václava ve Starém Jičíně. Vstupné dobrovolné. 

Chvála Kristu a Panně Marii! 
  

Srdečně Vás zdravíme a zveme na výjimečnou  
a neopakovatelnou duchovní obnovu pro manžele s otcem 
Jamesem Manjackalem, která proběhne v termínu  
22. – 24. ledna 2016 v Bratislavě. Jde o první a jedinečnou akci 
tohoto zaměření s otcem Jamesem na Slovensku. Program je 
určen manželským párům, zúčastnit se ho mohou také snoubenci, 
kteří se připravují na svátost manželství. Kapacita sálu je 
omezená, neváhejte proto s přihlášením! 

  

Duchovní obnova se uskuteční v moderní aule Ekonomické univerzity v Bratislavě 
(adresa: Dolnozemská cesta 1, Bratislava – Petržalka). Součástí programu budou 
mše svaté, adorace, chvály a modlitby za uzdravení a odpuštění manželů a jejich 
rodin. Budete mít také možnost přistoupit ke svátosti smíření.  Akce se koná 
s vědomím bratislavského arcibiskupa Mons. Stanislava Zvolenského a pod 
záštitou minoritů na Slovensku, kteří Vás na tuto akci srdečně zvou. 
  

Na duchovní obnovu je nutné se přihlásit předem. Vzhledem k charakteru 
programu je možná účast pouze v páru. Duchovní obnova je ZDARMA. Účastníci 
budou hradit pouze náklady spojené se stravováním. Pokud by byly finance  
i přesto jediným důvodem, proč byste se exercicií nemohli zúčastnit, neváhejte se 
na nás obrátit. Nadační fond Credo může několika rodinám, které jsou v sociální 
nouzi, uhradit část stravy či ubytování. Žádosti o příspěvek budeme posuzovat 
jednotlivě. 
  

Vzhledem k zaměření akce je ideální účast bez dětí, abyste jako manželé mohli 
obnovit svůj vzájemný vztah. V případě potřeby zajistí nadační fond Credo během 
promluv otce Jamese hlídání dětí od 4 do 12 let v omezeném počtu. 
  

Duchovní obnova bude probíhat v pátek, sobotu a neděli od ranních hodin až do 
pozdního odpoledne. Vzhledem k charakteru akce je nutná účast na celém 
programu, nelze se přihlásit pouze na jeho část. 
  

Otec James Manjackal pochází z Indie. Již několik desítek let vede charismatická 
cvičení po celém světě, kterých se ročně účastní desetitisíce lidí. Zdůrazňuje při 
nich důležitost spolupráce s Duchem Svatým a sílu modlitby a svátostí 
v každodenním životě.  
Jeho duchovní cvičení jsou velmi silná a mnoho lidí je při nich doslova zasaženo 
Duchem Svatým. Svědectví z předchozích exercicií s otcem Jamesem si můžete 
přečíst na webových stránkách www.duchovniobnova.cz, kde najdete také více 
podrobných informací a přihlášky. 
  

Prosíme Vás o modlitební podporu za tato duchovní cvičení, za otce Jamese  
i za všechny organizátory a účastníky.  
  

Za nadační fond Credo Michaela Straková, koordinátorka 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Educhovniobnova%2Ecz
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Ecredonadacnifond%2Ecz%2F

