
 

20. března – 26. března 2017, DOBA POSTNÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

20.3. 

Slavnost 

SVATÉHO JOSEFA, 

SNOUBENCE 

PANNY MARIE 

St. Jičín 17:00 za farníky 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Úterý 

21.3. 

Úterý  

po 3. neděli postní 
St. Jičín 17:00 

za † Josefu Hasalovou,  

† manžela, † z obou stran a 

živé rodiny, Boží ochranu  

a Panny Marie 

Středa 

22.3. 

Středa  

po 3. neděli postní 
St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Josefa Rybáře, † rodiče  

a bratra 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

23.3. 

Sv. Turibius 

z Mongroveja, biskup 

Hůrka 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

24.3. 

Pátek 

po 3. neděli postní 

St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

dětská mše svatá 

za † Oskara Banašáka a duše 

v očistci, ochranu Boží a 

Panny Marie pro živou rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

25.3. 

Slavnost 

ZVĚSTOVÁNÍ 

PÁNĚ 

Den modliteb za úctu 

k počatému životu  

a za nenarozené děti 

St. Jičín 

17:00 

 
 
 

 

 

18:00 

za zastavení umělých potratů,   

obrácení lékařů a za 

respektování života každého 

dítěte od okamžiku početí 

+křest: Dominik Krutílek 
TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Bernartice 7:30 mše svatá 

Neděle 

26.3. 

Začátek letního času 

02:0003:00 

 

 

4. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 

 

St. Jičín  7:45 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní, dar zdraví  

a ochranu Boží a Panny Marie 

pro živou rodinu a zemřelého 

manžela   /o.Petr/ 

po mši sv. pobožnost křížové cesty 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

19.3.2017      3. neděle postní      17./ročník VIII. 

„Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!“ Ž 94 

Neposlušná větev  
V koutě veřejného parku zvedal k nebi svoji korunu kaštan a byl velmi šťastný.  
Ne všichni v těch místech však sdíleli kaštanovu spokojenost. Kdyby měl někdo zvlášť 
dobrý sluch a šel kolem, zrovna když někdo strom obdivoval, uslyšel by podrážděnou 
odpověď: „Dost! To je nespravedlivé! Už mě to nebaví! Všechno jen on a já nic!“ 

To reptala jedna větev. Byla to nádherná větev vpravo nahoře a rozzlobeně třásla 
všemi listy. „Strom! Pořád jen strom! Ale všechno oddřu já. Já držím listy, já držím 
kaštany, které mimo jiné píchají, já je nechávám dozrát. Když už bych si mohla trochu 
odpočinout, opadá listí a já tu zůstanu úplně nahá napospas zimnímu chladu a mrazu, 
nárazům větru, dešti a sněhu…“ 

Větev byla opravdu rozhořčená. Strom se ji marně snažil přivést k rozumu: vyzýval ji  
k trpělivosti, k pochopení. „Jsi pro mě strašně důležitá, dceruško. Jsi překrásná větev, 
silná a plná života. Mám tě rád stejně jako všechny ostatní. Chvála určená mně patří  
i tobě a všem tvým sestrám. Co bych byl bez vás?“ Ale větev umíněně skřípěla  
a cedila mezi zuby slova, která je lepší neopakovat. Ubohý strom se bál. A právem. 

Neposlušná větev totiž vymyslela plán útěku. Půjde pryč, oddělí se od stromu a bude 
žít sama. Jednoho březnového dne se kolem stromu proháněl prudký šibalský vítr. 
Větev se rozhodla, že nastala její chvíle. „Větře, něco bych od tebe potřebovala,“ 
požádala ho s pokorou v hlase, která k ní nepatřila. „Odlom mne od stromu,“ požádala 
větev. „Jak chceš…, fííííí," zašeptal vítr. A začal se stále prudčeji točit kolem větve,  
se strašlivou prudkostí s ní třásl, dokud se s hrozným prasknutím neoddělila  
od kmene. „Hurá, letím!“ volala větev, když ji vítr popadl a zvedl nad zahradu. 
„Konečně jsem volná. Začínám nový život.“ 

Větev se smála a jásala a ani slzy, kanoucí tiše z rány na stromě, s ní nepohnuly. 
Nesena větrem, který prudce vanul se vší silou, jíž byl schopen, přeletěla řeku  
a přistála na travnatém svahu. „A teď rozhoduji já,“ pomyslela si, když se příjemně 
natáhla v trávě. „Budu spát tak dlouho, jak budu chtít, a budu dělat jen to, co se mi 
zamane a zalíbí. Už nebudu muset sedět jako přibitá na tom ohavném a vrásčitém 
kmeni.“ 

Polechtal ji mravenec, a tak se jej pokusila setřást, jako to dělávala tam nahoře, když 
byla spojena se stromem, ale nedokázala to. Zmocnila se jí podivná strnulost. 
Nemohla už ani dýchat. Po několika hodinách počaly její listy vadnout. Začala jí 
chybět životodárná míza, kterou v ní strom nechával vždy velkoryse proudit.  
S obrovskou úzkostí si všimla, že začíná usychat. Vzpomněla si na strom a pochopila, 
že bez něj zemře. Ale už bylo pozdě. Chtělo se jí plakat, ale nemohla, protože už z ní 
byla jen nepotřebná suchá větev. 

Ježíš říká: „Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, 
nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li ve mně.  
Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest  
a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.“ (Jan 15,4.6) 

/autor:  Bruno Ferrero, SDB/ 



Minulou sobotu se v naší farnosti uskutečnila postní duchovní obnova, kterou vedl 

o.Jiří Ramík z Kopřivnice. Promlouval na téma „Životní zkoušky a duchovní růst“. 

Přinášíme zde alespoň heslovitě několik myšlenek ze zápisníku jednoho z účastníků 

obnovy, který se chce s Vámi o tyto myšlenky podělit. 

„Skrze kříž a utrpení k Ježíši“ 

- Vzdát se kontroly nad sebou a svou situací znamená říci:  

„já tomu nerozumím“  

- Těžkosti k životu patří 

- Všichni máme strach z bezmoci 

- Utrpení častokrát zprostředkuje člověku novou zkušenost s Bohem 

A co dělat, když se křesťan setká s utrpením?  

– Snažit se utrpení různými způsoby mírnit! Jak? Skrze skutky milosrdenství 

(tělesné i duchovní) 

Rodičovství je spojeno s obrovskou obětí, ideální rodiče neexistují 

- Normální rodiče hodně věcí zbabrají, ale hodně věcí udělají dobře 

Bůh říká: moje vůle je, abys byl šťastný 

- Bůh nás vede k samostatnosti a říká: buď člověkem jak nejlépe dovedeš! 

Obrátit se znamená: obrátit se k některým věcem zády 

- Pokora je uznání, že umím to a to, ale že to není moje zásluha, 

ale dar od Boha 

- Pokora dává člověku svobodu a neřeší, že se před druhým 

v dobré věci ztrapní, nebojí se pokoření 

Přijmout realitu života znamená – nedělat si zbytečné starosti a nežít 

v budoucnosti ani v minulosti 

- Opakem pokoje je chaos, kde ve zmatcích pácháme zlo a ubližujeme 

druhým 

- I když jsou problémy, je nutné se zastavit a naladit na Boha 

- Chci-li se upokojit, stačí se zpomalit, neutíkat po schodech,  

jet pomalu autem… 

- Vážná rozhodnutí nedělat nikdy ve zmatku, smutku, 

      ani ve velké euforii 

Učit se poděkovat za drobnosti znamená, že jsem Bohu vděčný 

- Vděčnost za málo přitahuje další Boží dary 

- Všichni vidíme to, co nemáme, místo toho, abychom byli vděční za to, 

     co máme! 

- Jestliže dokáži být vděčný – to je jedna z věcí, která vytváří štěstí 

Modlitba znamená udělat si čas na Boha, tj. přebývání před Bohem:  

- různým způsobem, různý druh modlitby, změna zaběhaného způsobu apod. 

POSTNÍ AKTIVITA (NEJEN) PRO DĚTI – PROMĚNA SRDCE 

3. neděle postní 

Evangelium: Setkání se Samaritánkou (Jan 4,5-42) 

Téma: Ježíš se setkal se samařskou ženou u studny. Samaritánka se velmi 

divila, když se s ní dal Ježíš do řeči. Tenkrát v tom kraji nebylo obvyklé, že by 
muži mluvili s cizími ženami. A navíc Židé a Samaritáni žili v nepřátelství. 
Tento Žid – Ježíš – ji oslovil a dokonce jí řekl, že jí dá „živou vodu“, takže už nebude nikdy žíznit. 
Když jí pak „řekl všechno, co v životě udělala“, uvěřila, že on je ten slíbený Mesiáš, na kterého 
čekají. Hned nechala džbán a běžela do vesnice. Díky ní pak v něho uvěřilo mnoho dalších lidí.  

Voda je pro nás důležitým symbolem. Připomíná nám například náš křest. Bez vody není žádný 
život. V některých krajích je voda velkou vzácností a musí se s ní šetřit. Zažily jste děti někdy žízeň? 
Možná trochu. V životě však může existovat i jiná žízeň – po lásce, po štěstí, po smyslu života,  
po přátelství, po míru… Ježíš může utišit každou žízeň, protože je Boží Syn a na každém člověku 
mu záleží.  

Úkol: Zjistit, kdy a kde jsem byl/a pokřtěn/a. Všímat si, na co všechno je v každodenním životě 

potřeba voda, a neplýtvat jí, protože mít vodu není samozřejmost. 

Modlitba: Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsem pokřtěn/a a patřím do rodiny Božích dětí.  

Dej, ať nezapomínám, že přátelství s tebou je jako živá voda pro moji duši a můj život. 

Různá oznámení 
Přijměte srdečné pozvání  do Heřmanic na mši sv. s večeřadlem  

v pondělí 20. března v 17:00 hod. Přijede otec Jaroslav Stříž. 
********************************************************* 

Římskokatolická farnost Sedliště vás zve na seminář 

ROZLIŠOVÁNÍ DUCHŮ A OKULTISMUS 

v sobotu 25. března 2017 
v Kostele Všech svatých v Sedlištích (okr.F-M). 

Seminář povede Václav Čáp, laický misionář, teolog, tlumočník z angličtiny  

a pořadatel různých seminářů v oblasti spirituality, teologie, uzdravení a osvobození.   
Již 10 let doprovází a tlumočí P. Eliase Vellu, exorcistu z Malty, autora mnoha známých 
knih. Také přednáší na jeho seminářích. Program: 
8.00 mše svatá, poté tichá adorace   
9.30 – 10:30 Rozlišování duchů I.  
11.00 Rozlišování duchů II., Reiki 
12.00 přestávka na oběd, např. v blízké restauraci Lašská jizba  
13.30 – 14:30 Ezoterická literatura, Harry Potter  
15.00 Homeopatie, Silvova metoda, Ochrana před okultismem  
16.00 otázky a odpovědi - 16.30 zakončení semináře.   

Aby bylo reálné oběd stihnout, nabízíme možnost objednání jednotného oběda (kuřecí 
plátek, brambory, obloha za 90 Kč) e-mailem na adrese milan.svojanovsky @ seznam.cz 
do středy 22. 3. 2017. 


