
 

 

15. – 21. února 2016, DOBA POSTNÍ, Žaltář I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

15.2. 

Pondělí  

po 1. neděli postní 
St. Jičín 16:30 

za † Stanislava Bartoně,  

dvoje † rodiče a za živou 

rodinu 

Úterý 

16.2. 

Úterý  

po 1. neděli postní 
St. Jičín 16:30 na úmysl otce biskupa  

Středa 

 17.2. 

Středa po 1. neděli 

postní 
St. Jičín 

15:50 

16:30 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Zdeňku, Františka  

a rodiče Proklovy 

po mši svaté modlitební 

společenství  

Čtvrtek 

18.2. 

Čtvrtek  

po 1. neděli postní 

Palačov 16:30 mše svatá 

Bernartice 17:30 
za † Josefa Drlíka, rodiče  

a živou rodinu 

Pátek 

19.2. 

Pátek  

po 1. neděli postní 

St. Jičín 

15:50

16:30 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Vojtěcha a Ludmilu 

Jakůbkovy, dvoje † rodiče, 

2 zetě Antoníny a za živou 

rodinu 

Bernartice 17:30 
za † rodiče Huvarovy  

a Tomšíkovy 

Sobota 

20.2. 

Sobota  

po 1. neděli postní 
St. Jičín 16:30 

za farníky  

křest–Ella Vavříková  

Neděle 

21.2. 

2. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 

sbírka 

Svatopetrský haléř 

St. Jičín  7:45 

za † manžela, † rodiny 

Krutílkovu a Horákovu, 

ochranu Boží a Panny 

Marie pro živé rodiny 

po mši sv. pobožnost 

křížové cesty 

Bernartice 9:15 
za † Zdeňka Kelnara  

k 60. výročí narození,  

za † rodiče, sestru a švagra 

St. Lhota 10:00 mše svatá 
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ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
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  14. 2. 2016 – 1. neděle postní   12./ročník VII.  

„Nikdy se nevzdávej. Pokud se nevzdáš, nemůžeš prohrát.“ 

 

Dnešní první postní nedělí zahajujeme čtyřicetidenní přípravu na 

slavení Veliké noci našeho vykoupení. „Zase nějaká příprava!“  
– jako bych slyšel mnohý hlas.  Proč se pořád na něco připravujeme? 

Protože pořád něco zapomínáme, lépe snad – ztrácíme.  

To, co jsme prožili o loňských Velikonocích, už dnes nemusí být pravda. 
V duchovním životě neexistuje možnost zastavit se a říct si: Mám dost,  

to mi stačí. Aniž by člověk pozoroval, začíná se vyprazdňovat, vzdalovat 

Bohu, uzavírat v sobě. 

Proto církev vždy znovu zve k opakování. Celý liturgický rok nám 

znovu a znovu zpřítomňuje tajemství Kristova života a naší záchrany – 

abychom si i my znovu a znovu uvědomovali, kde máme kořeny, na čem 

stojí náš život a kam směřuje naše naděje. 

K tomu má sloužit i letošní půst. Má být dobou, kdy se budeme snažit 

znovu uchopit to, co se domníváme mít.   

Často se totiž ukazuje, že je to opravdu jen dojem. A půst nabízí 
snadný zkušební kámen: Říkáš, že máš Boha rád? – Ukaž, čeho jsi 

ochoten se pro něho vzdát! 

Jednoduché, ne však snadné. V modlitbě si navzájem vyprošujme 
sílu! 

 
/P. Petr Vrbacký, Těšit se je nejhezčí, nakl. Cesta, Brno 2011/ 

 



Různá oznámení 

 

Orel - jednota Nový Jičín- Loučka  pořádá 

pod záštitou Osadního výboru m.č. Nový Jičín - Loučka 

 TURNAJ VE STOLNÍM TENISU,  

který se uskuteční v sobotu dne 20. února 2016 od 8.30 hodin  

v prostorách Orlovny v Loučce u Nového Jičína. 

Zájemci se mohou přihlásit předem  

na tel.: 737249408,  

popř. e-mailem:  jan.simicek@seznam.cz 

Startovné dospělí 50 Kč, děti a mládež do 18-ti let 25 Kč. 

Pořadatelé se těší na vaši účast. Občerstvení zajištěno. 

Akce je spolufinancována z dotace města Nový Jičín. 

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

POZVÁNÍ K MODLITBĚ KŘÍŽOVÉ CESTY   

za nemocného o. biskupa a o. Michala Jadavana 
Uskuteční se u Matky Boží Sedmibolestné na Cvilíně 

2. neděli postní, 21. února 2016 v 15 hodin. 

Po Křížové cestě zveme ke krátké pobožnosti ke sv. Šarbelu Makhlufovi  

a žehnání ostatky tohoto libanonského světce.  

Srdečně zvou oderští farníci  

o. Petr Kuník a o. Sebastian Gruca, OFMConv. sprav. Cvilína 

Z Oder bude vypraven autobus, odjezd z autobusového nádraží ve 13:30. 

Cena dospělí 100,-Kč, studenti 50,- Kč. Předpokládaný návrat v 18 hod. 

Pro cestu autobusem je třeba se co nejdříve přihlásit u o. Kuníka na tel.č.737857008. 

 

 Co je to milost? 

Milostí rozumíme Boží láskyplný dar, jímž nás Bůh pozvedá k účasti na 

svém životě a uschopňuje nás jednat z lásky k němu. Je to pomáhající síla, 

kterou nás zahrnuje. Skrze kříž a vzkříšení Ježíše Krista nám Bůh věnuje 

veškerou svou lásku a dává se nám v milosti. Milost je všechno to, co nám 

Bůh dává, aniž bychom si to v nejmenším zasloužili. [1996-1998, 2005, 2021] 

„Milost,“ prohlašuje papež Benedikt XVI., „je spočinutí pod Božím pohledem, 

dotek jeho lásky.“ Milost není věc, nýbrž Boží sebesdílení člověku. Bůh nedává 

nikdy méně než sebe samého. 

BRÁNA MILOSRDENSTVÍ 
Od 8. prosince 2015 do 20. listopadu 2016 prožíváme Svatý rok 

milosrdenství, který vyhlásil papež František. Motto tohoto roku je 

inspirováno větou z Lukášova evangelia: „Buďte milosrdní, jako je 

milosrdný váš Otec“ (Lk 6,36). Podle papeže Františka není milosrdenství 

prázdným pojmem, ale tváří Boha, která se stala viditelnou v Ježíši Kristu. 

Papež si přeje, aby křesťanský lid během Svatého roku více přemýšlel  

o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství a uskutečňoval je.  

V letošní postní době se tedy v naší farnosti společně s dětmi pokusíme Boží milosrdenství 

objevovat a šířit. 

Právě probíhající postní doba nám nabízí prostřednictvím textů nedělních evangelií objevovat 

Boží milosrdenství, které nás bude inspirovat ke konání skutků duchovního milosrdenství  

v každodenním životě. 

Základním symbolem pro postní aktivitu je brána. 

Brána je prostor, kudy se vchází z jednoho světa do druhého. Brána bývá u domů 

nebo měst, aby chránila obyvatele a ukazovala cestu příchozím. Svatá brána je 

symbolem milosrdného Božího srdce, které se chce otevřít každému člověku.  

Je symbolem Ježíše Krista – on je tou branou, která nás vede ke spáse. Nebudeme 

však tvořit a zdobit Svatou bránu, ale jen bránu symbolickou, která nám má 

připomenout, že máme být otevření a milosrdní vůči druhým, protože Bůh je 

milosrdný k nám. 

Pro naši bránu jsme využili boční dveře v kostele – nejedná se o oficiální Bránu milosrdenství, 

které jsou otevřeny třeba na sv. Hostýně, na Velehradě, v katedrále v Ostravě nebo 

v Olomouci. Jedná se o symboliku, která nám bude připomínat nabízené Boží milosti spojené 

s projitím skutečné brány milosrdenství na určených poutních místech. 

Každý týden postní doby přibude v bráně jeden list s obrázkem k evangeliu, mottem  

a názvem jednoho ze skutků duchovního milosrdenství. Po celou postní dobu budou děti 

po mši svaté dolepovat symbolické ozdoby kolem brány tak, aby vznikla girlanda.  

Domů pak děti dostanou lístečky s úkoly na každý týden.  

 

1. postní týden 

Evangelium: Ježíšovo pokušení – Lk 4,1-13 

Motto: ROZHODNUTÍ 

Téma: Pán Ježíš odešel na poušť a tam se čtyřicet dní postil a modlil. Bojoval tam  

s pokušením. Co mu ďábel nabízel? Mít se dobře, být slavný a mít velkou moc. Ježíš však 

pokušením nepodlehl a rozhodl se pro dobro, pro Otcovu vůli, i když to pro něj nebylo 

„výhodné“. Opíral se o Boží slovo a modlitbu. Svým rozhodnutím nás zachránil, ukázal nám 

Boží milosrdenství a otevřel nám cestu k věčnému životu. 

Skutek milosrdenství: RADIT POCHYBUJÍCÍM 

Ježíš se rozhodl pro dobro. Abychom mohli „radit pochybujícím“, musíme mít nejdříve my 

důvěru v Boha a s jeho pomocí překonávat pokušení a správně se rozhodovat. 

Úkoly – náměty: Překonat lenost a pohodlnost. Udělat něco dobrého pro druhé, i když se mi 

právě nechce. Zajímat se o druhé a o to, co je trápí. Poradit co nejlépe, když se mě někdo ptá  

na radu. Rozhodnout se vždycky pro dobro, i kdyby se mi druzí smáli. 


