
 

27. února – 5. března 2017, MEZIDOBÍ, DOBA POSTNÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

27.2. 

Pondělí 8. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Ivetku Neumannovou  

a ochranu Boží a Panny Marie 

pro rodinu /o.Petr/ 

Úterý 

28.2. 

Úterý 8. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Viléma a Annu 

Kalíškovou, † dva syny 

Vlastislava a Jiřího, za živou 

rodinu a duše v očistci /o.Petr/ 

Středa 

1.3. 

POPELEČNÍ 

STŘEDA 

den přísného postu 

začíná doba postní 

St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

pobožnost křížové cesty 

mše svatá za farníky, 

udělování popelce /o.Petr/ 

modlitební společenství 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Čtvrtek 

2.3. 

Čtvrtek po Popeleční 

středě 

Petřkovice 16:00 
mše svatá, udělování popelce  
/o.Dobija/  

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

3.3. 

Pátek po Popeleční 

středě 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:30 

16:20 

17:00 

 

 

 

svátost smíření 

pobožnost křížové cesty 

mše svatá za bratra Pavla na 

poděkování za 65 let života,  

za dar zdraví, milost Boží  

a ochranu Panny Marie /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

4.3. 

Sobota po Popeleční 

středě 

 

1.sobota v měsíci 

St.Lhota 17:00 
mše svatá s nedělní platností 
/o.Stanečka/ 

St. Jičín 18:30 

za † rodiče Kremlovy, 

Hruškovy a ochranu Boží pro 

živé rodiny /o.Dobija/ 

Neděle 

5.3. 

1. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 

měsíční sbírka  

na potřeby kostela 

St. Jičín  

10:00 

10:30 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

mše svatá za † rodiče 

Anastázii a Josefa Petřkovské 

a živou rodinu a duše v očistci 
/o.Dobija/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

Loučka 10:45 mše svatá  /o.Jiří/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

26.2.2017   8. neděle v mezidobí          14./ročník VIII. 

„Po tobě žízní duše má, Bože, můj Bože.“ Ž 62 

P á n    v a š e h o    n i t r a 
Máte pořád pár květin, o které je třeba se starat, kočku nebo psa, ale to 

není mnoho. Přichází zahálka a pak vás pohltí nuda. A to je vhodná chvíle, 
kdy musíte zareagovat a vymyslet pevný program, který bude samozřejmě 
počítat s vašimi omezeními. Moje stará matka zahradničila až do osmdesáti 
let, měla to moc ráda. Bylo to pro ni těžké, když byla donucena toho 
nechat, ale vrhla se na jiné činnosti, které ji bavily.  

Zkrátka, je třeba smířit se s tím, že stárneme, a to s pomocí toho, co nám 
právě stáří přináší – tedy s vyrovnaností. Pokud se s tím smíříme, život bude 
krásný. Smířit se se stárnutím znamená stoupnout si před zrcadlo a jednou 
provždy si říct: „Tvoje vrásky, vrásky pod očima, protéza, břicho, podbradek 
atd. jsou mi ukradené!“ 

A opravdu nás to přestane zajímat. Nedá se s tím nic dělat, nic už 
nespravíme. A můžeme dodat: „Na stará kolena budu konečně žít naplno!“ 

Místo, aby vás stáří zničilo, mělo by se stát vládcem vašeho nitra: pokud 
ho přijmete a vezmete na sebe, už nebude handicapem. A prožívat ho 
s radostí bude pro vás představovat cestu neuvěřitelně aktivní. 

Vítejte milost Boží, buďte i nadále aktivní, nikoliv ufňukané trosky, které 
skučí nad svými tělesnými nedostatky, neúspěchy a bolístkami! 

Svět vás potřebuje. 

Žijte v dnešním světě, přestaňte říkat, že na minulosti 
bylo něco výjimečného. Minulost není lepší než 
přítomnost, člověk byl vždycky hlupák a blázen, ale 
přitom je povolán ke svatosti. Přestaňte říkat, že zítra 
bude konec světa. Žijte dnes, naplno. Pán vám o tom říká 
v Otčenáši: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes.“  

A pak budete mít nádherný život. Říká se tomu svatost.  

Nejlepší chvíle vašeho života je dnes. 



TAK DOBRÁ! 

Tak dobrá, horší se nám zrak. To je normální. Nedá se nic dělat, 
budeme muset nosit brýle na malá písmenka a… na to, abychom 
dokázali lépe vnímat život druhých. 

Tak dobrá, zuby nás opouštějí. Budeme muset mít protézu. Vyrovnejme se 
s tím. Aspoň nám to zabrání kousat druhé bleskově vytvořenými odsudky. 

Tak dobrá, začíná nám slábnout sluch. Aspoň nebudeme špicovat uši  
a budeme pozornější ke křiku svých současníků. 

Tak dobrá, kosti nám křehnou. Je čas dát se na pochod. Vyjít ven. Vnímat 
venkovní klima. Neustále. Oblečte se zkrátka do „pláště lásky“, jak nám 
doporučuje svatý Pavel. 

Udělejte si životní program. Tolika lidem tuční břicho, ucpávají se cévy  
a skáče tlak kvůli jejich vlastní netečnosti, nedostatku pohybu, protože odmítají 
hýbat svým tělem. Kvapně polykané tabletky po jídle bývají často známkou 
toho, že odmítáme konfrontovat své staré kosti s nevyhnutelným plynutím 
času. Čas se nedá zachytit. Můžeme ho zpomalit, když se s elegancí vzdáme 
mladických sil. A budeme pečlivě udržovat své tělo a srdce. 

ÚSMĚVNÁ MEDITACE… 
Pro ty, kteří si myslí, že budou věčně mladí… 

Nedávno mi na krku přistál osmdesátý křížek a často na to myslím. 
Roh ulice je dvakrát dál, než býval. 

A přidali tam stoupání, kterého jsem si nikdy dřív nevšiml! 
Musel jsem přestat dobíhat autobusy, protože teď vyjíždějí ze zastávky 

mnohem rychleji než dřív. 
Jsem přesvědčený, že jednotlivé stupně na schodišti se teď dělají mnohem vyšší. 
A oblečení se vyrábí tak těsné, hlavně v pase a na stehnech. Je to hrozně 

nepříjemné. 
I mladí se změnili. 
Jsou mnohem mladší, než když jsem byl v jejich věku. 
A na druhé straně lidé mého věku jsou mnohem starší než já.  
Tuhle jsem potkal jednu starou známou: tak strašně zestárla, že mě vůbec 

nepoznala! 
O tomhle všem jsem přemýšlel, když jsem se ráno myl. 
Dneska už se nedělají tak dobrá zrcadla jako před šedesáti lety! 

 
 

/z knihy Guy Gilberta „AŤ SE TI ŽIVOT POVEDE! Rady pro každý věk – od mladých po dinosaury.“ Vydalo nakl. Portál 2012/ 

Různá oznámení 
Zahajujeme dobu POSTNÍ - přípravu na Velikonoce.  Katechumeni se připravují  
na svátost křtu, věřící se pokáním připravují k obnově křestního vyznání horlivějším 
nasloucháním Božímu slovu a modlitbou. Společenství, v nichž nejsou katechumeni, ať 
nevynechávají modlitby za ty, kdo jinde mají ve velikonoční vigilii přijmout svátosti 
uvádějící do křesťanského života.  

Ti, kdo v této době přijímají svátost manželství, jsou upozorněni, aby při svatbě 
pamatovali na vážnost této liturgické doby.  

Povaze a tradici našeho národa odpovídá vyjadřovat hudbou nejen radost, ale i toužebné 
očekávání, ducha kajícnosti i zármutek. Používání hudebních nástrojů při mších svatých 
za zemřelé je možné, je třeba celkově pamatovat na vážnost liturgické doby.  

Od Zeleného čtvrtku po skončení „Gloria“ večerní mše na památku Večeře Páně až do 
začátku „Gloria“ velikonoční vigilie je přípustné i nadále pouze doprovázet zpěv.  
Je ovšem vhodnější v té době hudební doprovod nepoužívat.  

V době postní je zakázáno zdobit oltář květinami, kromě 4. neděle postní (laetare), 
slavností a svátků. Od Popeleční středy až do Bílé soboty včetně se vynechává 
v liturgických textech každé „ALELUJA“, i v modlitbě Breviáře.  

************************************************************** 
Minulou sobotu a neděli se v naší farnosti při sbírce Svatopetrský haléř 

vybralo 13 005,-Kč. Tato sbírka dává římskému Veleknězi Františkovi, jakožto 
nástupci svatého apoštola Petra a viditelnému znamení jednoty Církve, možnost 

odpovědět na různé potřeby rychlým a efektivním způsobem. Výtěžek sbírky je pomocí 
obětem válek, teroristických útoků a přírodních katastrof, vystěhovaným osobám  

a migrantům, stejně jako nově vznikajícím diecézím, katolickým výchovným centrům, 

sirotkům genocid, válek nebo AIDS. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať. 

************************************************************** 
Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice vás zve  

na postní duchovní obnovu s tématem 

„Krása liturgie“ 
v sobotu 4. března 2017 od 9 hodin 

v prostorách stacionáře ARCHA, Hranice, ulice ČSA (bývalá KARNOLA) 

Obnovu povede P. Pavel Hödl SL. L. – kněz, liturgický teolog (liturgiku studoval  

v Římě), který několik let působil jako kaplan v Hranicích,  

nyní je farářem ve farnosti Zubří. 

PROGRAM:  

 

Přijďte načerpat povzbuzení do nadcházející postní doby! 

Přihlášky na mail.: cprhranice@ado.cz nebo tel. 736 239 179 

Na obnovu je možno přijít i bez předchozího přihlášení. 

Máte-li zájem o oběd, je potřeba si oběd nahlásit! 

Přezůvky s sebou! Uvítáme příspěvek k občerstvení. 

Vstupné dobrovolné. www.hranice.dcpr.cz 

http://www.hranice.dcpr.cz/

