
 

27. března – 2. dubna 2017, DOBA POSTNÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

27.3. 

Pondělí 

po 4. neděli postní 
St. Jičín 17:00 

za živé a † rodiny, uzdravení 

rodových kořenů a duše 

v očistci 
/intence z 21.2./ 

Úterý 

28.3. 

Úterý  

po 4. neděli postní 
St. Jičín 17:00 

za † Rudolfa Géryka,  

† sestru, † rodiče Gérykovy  

a Indrákovy a za duše v očistci 
/intence z 22.2./ 

Středa 

29.3. 

Středa  

po 4. neděli postní 
St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Stanislava Horáka, rodiče 

z obou stran a živé a † rodiny 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

30.3. 

Sv. Jan Klimak,  

opat 

Janovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

31.3. 

Pátek 

po 4. neděli postní 

St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Josefa Hatlapatku,  

† rodiče z obou stran a za 

živou rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

1.4. 

Sobota  

po 4. neděli postní 

 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 18:00 

za † rodiče Frydrychovy, 

dceru Ludmilu, syna 

Ladislava a dva zetě 
/o.Dušan Zelina/ 

Bernartice 10:00 mše svatá + křest /o.Jiří/ 

Neděle 

2.4. 

 

5. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 

za † Františka Urbana, dvoje 

rodiče, dva bratry a za živou 

rodinu a Boží požehnání/o.Petr/ 

+ křest: 

Jakub Ševčík 

Kristýna Indráková  
po mši sv. pobožnost křížové cesty 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

Loučka 10:45 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.“ Ž 23 

Půst jako dopřání si, nejen zřeknutí se 
Půst. Většinou v nás evokuje něco negativního, smutného, 
nevítaného, omezujícího. Ale o tom to není. Já mám postní 
období velmi ráda. Více si uvědomuji svoji závislost na Bohu i to, 
že mám více hledět na Pána, než na sebe a na věci tohoto 
světa. Když se řekne půst, co vás jako první napadne? 
Většinou to není nic příjemného - musím se něčeho zříct, musím 
něco omezit, musím být trochu vážnější… Musím? Skutečně? 

Zkusme se na půst podívat z jiné perspektivy. Půst nemusí být pouze o tom, že se 
něčeho zřeknu, ale i o tom, že si něco dopřeji. Přestože nám to s půstem nejde 
dohromady (přece půst je „jen o utažených opascích“). Ale mnohokrát je právě postní 
dopřání si mnohem náročnější cestou, než postní odříkání. Co si tedy můžu v postní 
době dopřát? (Seznam, který nemá svůj začátek ani konec…) 

o více svátostí (Eucharistie i zpověď);  
o více modlitby, ticha; 
o více čtení z Písma svatého i z duchovní literatury; 
o více vnímavosti k potřebám druhých; 
o více všímavosti na všechno kolem sebe; 
o více času pro lidi, kteří to potřebují; 
o více povzbuzení pro druhé; 
o více zázračných slov: prosím, promiň, děkuji; 
o více ochoty poslouchat druhého; 
o více služby, dobrovolnictví;  
o více obětí ve všednostech dní; 
o více radosti z maličkostí; 
o více optimismu; 
o více vděčnosti; 
o více odpuštění (sobě i druhým); 
o více trpělivosti; 
o více láskyplných slov; 
o více víry, naděje a lásky; 
o více důvěry v Boha; 
o více otevřenosti pro druhé i pro Boha; 
o více milosrdenství (pro sebe i ostatní). 

Půst jako příležitost milovat více… Boha, druhé i sebe. 
Půst jako příležitost očistit oči našeho srdce… Abychom mohli uvidět Jeho i bližní. 

Půst jako příležitost zříkat se sebe samého… 

A tak se zároveň nacházet v Bohu. Půst ne jako něco pasivního, ale jako něco velice 
aktivního. Jako celoživotní úloha - metanoia - změna smýšlení. Postní doba, která 
nekončí Velikonoční nedělí v liturgickém období, ale naší osobní Velikou nocí. 

/Zuzana Vandáková, www.kapky.eu/ 



POSTNÍ AKTIVITA (NEJEN) PRO DĚTI – postní doba – PROMĚNA SRDCE 

4. neděle postní 

Evangelium: Uzdravení slepého (Jan 9,1-41) 

Téma: Ježíš uzdravil člověka slepého od narození. Uzdravil nejen jeho zrak, ale dal 

mu i světlo víry. Slepota je hrozná věc, i když je mnoho pomůcek, které mohou slepcům 
usnadnit život, např. Braillovo písmo. Existuje však ještě jiná slepota – slepota srdce. 
Tou trpí lidé, kteří mají dobré oči, a přesto nevidí lidi kolem sebe. Vidí jen sebe a své 
zájmy, na druhých nepozorují nic dobrého, jen jejich chyby… 

Úkol: Poděkovat Bohu za dar zraku. Snažit se vidět, co kdo 

potřebuje, a nabídnout pomoc. Tak se učit „vidět srdcem“. 

Modlitba: Pane Ježíši, děkuji ti za dar zraku. Prosím tě,  

ať dokážu vidět také srdcem, ať si všímám, co kdo potřebuje,  
a umím druhým pomoci. 

Různá oznámení 

Spolek Bayerův odkaz pořádá tradiční velikonoční výstavku s posezením 

v Komunitním centru Klášter v Blahutovicích „VELIKONOCE NA STATKU“. 

Přijďte si prohlédnout výstavku a posedět v neděli 2. 4. od 14:00 do 17:00 

a v pondělí 3. 4. 2017 od 10 do 17 hodin, a 

poté po domluvě na tel.č. 603 714 164, 

604 347 232. V neděli 2.4. odpoledne 

uvidíte, co se na statku urodilo, a také předení 

vlny a pletení, pletení tatarů, výrobu píšťalek  

a zdobení velikonočních vajíček. Zakoupit si 

také můžete medové perníčky a posedět 

s přáteli u dobrého domácího občerstvení.  

 

TIP NA JARNÍ VÝLET 

Návštěvu Blahutovic můžete spojit s jarní procházkou a vydat se na 

tzv.„Františkovu cestu“, která byla inspirována Chvalozpěvem stvoření 

svatého Františka z Assisi ze 13. století. Poutní cesta v Blahutovicích 

vznikla na základě podnětu a díky přispění pana Waltera Hanela, 

blahutovického rodáka, který žije v Ottenbachu v Německu. Tamní 

Franziskus Pilgerweg se zároveň stal vzorem pro nynější poutní cestu  

v Blahutovicích. Je věnována památce dvou žen, na které občanské 

sdružení, rodáci v Německu a přátelé s vděčností vzpomínají: slečny Ingrid 

Malcherové a paní Helgy Hanelové. Františkova cesta byla slavnostně 

otevřena a požehnána 2. 9. 2012. Jako jediná v České republice se 

důstojně přiřadila k více než čtyřiceti Františkovým poutním cestám v celé 

Evropě. 

Diakonie ČCE – hospic Citadela srdečně zve na benefiční 

koncert pro CITADELU, na kterém zahraje  

a zazpívá "zpívající právník" IVO JAHELKA. 

Koncert se uskuteční ve čtvrtek 6. dubna 2017 

od 18.00 hodin v evangelickém kostele ve Valašském Meziříčí. 

Zakoupením vstupenky podpoříte Diakonii ČCE - hospic CITADELA  

a umožníte tak nákup vozidla pro provozní účely této organizace. 

Vozidlo bude sloužit k převozu obědů klientům a materiálu. Vstupenky 

lze zakoupit v budově hospice na adrese Žerotínova 1421,  

757 01 Valašské Meziříčí nebo můžete kontaktovat 

Mgr. Zuzanu Venturovou na tel.č.: 571 629 084, 

mobil: 739 244 810. Bližší informace naleznete také 

na plakátu ve vývěsce v našem kostele.  
 

Víkend s duchovním programem pro ženy 
  
Ve dnech 7.–9. dubna 2017 se uskuteční v exercičním domě v Českém 
Těšíně víkend s duchovním programem pro ženy. „V dřívějších dobách se ženy 
scházely u studny, aby nabraly životodárnou vodu, aby se potkaly, aby se 
povzbudily...“ Proto zveme ženy všech životních stavů, které se chtějí před 
Velikonocemi zastavit, podívat se na svůj život s nadhledem a uvítají společenství žen 
v modlitbě i sdílení. Víkend povede MUDr. Jitka Krausová, zasvěcená panna. 
Víkend se skládá z přednášek, příležitostí k osobním rozhovorům (možnost 
soukromého rozhovoru s přednášející), ke svátosti smíření a nebudou chybět ani 
chvíle společné či soukromé modlitby. Cena víkendu je 750 Kč, přihlášku na víkend 

a bližší informace najdete na webu www.rodinnyzivot.cz. Kontakt: Marcela 
Řezníčková, tel.: 587 405 251, e-mail: reznickova@arcibol.cz. 

 

Víkendová duchovní obnova pro seniory 
Koná se 7.–9. dubna 2017 na Velehradě. Součástí jsou přednášky zaměřené 
na „radosti a starosti“ stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního 
života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, 
mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru 
s knězem a lektorkami. Bližší informace najdete na www.rodinnyzivot.cz. Přihlásit se 
můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 
Otrokovice, tel.: 608 407 141. 
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