
 

12. únor – 18. únor 2018  

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

DOBA POSTNÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

12.2. 

Pondělí 6. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

15:00 
pohřeb – Zdeňka Adamcová  

z Hůrky    

17:00 za † Zdeňku Poláškovou 

Úterý 

13.2. 

Úterý 6. týdne  

v mezidobí 
 

Fatimský den 

St. Jičín 

 

17:00 

 

za mír na celém světě  

a šťastnou hodinu smrti a duše  

v očistci  

Středa 

14.2. 

POPELEČNÍ 

STŘEDA 

 

den přísného postu 

začíná doba postní 

St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Františka Galuszku,  

za dar zdraví a Boží požehnání 

pro celou rodinu 
po mši sv. modlitební společenství 

Bernartice 18:45 mše svatá  /o.Dobija/ 

Čtvrtek 

15.2. 

Čtvrtek  

po Popeleční středě 

Palačov 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

Bernartice - není mše svatá 

Pátek 

16.2. 

Pátek  

po Popeleční středě 

St. Jičín 

16:00 

16:30 

 

 

pobožnost křížové cesty 

dětská mše svatá 

za živé a † členy Orla 
/P.Petr Dujka/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

17.2. 

Sobota  

po Popeleční středě 
St. Jičín 

 

17:00 

 

za Vladimíra a Blaženu 

Rybníčkovy, † rodiče z obou 

stran a duše v očistci /o.Petr/ 

Neděle 

18.2. 

1. NEDĚLE  

POSTNÍ 

St. Jičín  7:45 

za † Františka a Olgu 

Dokládalovy  /o.Petr/ 

po mši sv.pobožnost křížové cesty 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Petr/ 

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 

11.2.2018 – 6. neděle v mezidobí   11./ročník IX. 
Veliký prorok povstal mezi námi, Bůh navštívil svůj lid!  

„Chci, buď čistý!“ 
Malomocenství je nemoc, která deformuje lidské tváře i údy a způsobuje 

pozvolný rozpad těla provázený hnilobným zápachem. Je to dlouhodobý a úděsný 
proces rozkládání zaživa. Problém malomocenství představuje jednu z nejhorších 

podob lidské bídy. Malomocní se v době Ježíšově museli vyhýbat zdravým lidem 
a upozorňovat na sebe voláním: „Nečistý!“ lidé před nimi uhýbali stranou 

ve strachu před nákazou. 

Ježíš se s jedním takovým potkává, ale nevyhne se mu. 

Marek napsal, že „měl s ním soucit“. Neexistuje žádná lidská 

bída, zjevná ani skrytá, pře níž by Ježíš zavřel oči, vyhnul se jí 
nebo s ní neměl soucit. Říká mu: „Chci, buď čistý!“ 

Pokud se nám zdá, že tento příběh těžko můžeme vztáhnout na vlastní situaci, 
že tak zlé to s námi není, pak se mýlíme. Jsme hříšníci, a to všichni. Každý z nás 

je oslabován hříchy, které mohou způsobit postupný vnitřní rozklad duše a celé 

osobnosti. Příliš „malou moc“ máme k tomu, abychom sami čelili tomuto 
nebezpečí. A tato malá moc se dá nazvat rovněž malomocenstvím svého druhu. 

I my se potřebujeme potkat s Ježíšem.  

V důvěrném dialogu svátosti smíření, kde i my prosíme ve smyslu slov: „Pane, 

chceš-li, můžeš mě očistit…“ A v každém rozhřešení slyšíme ozvěnu slov:  

„Chci, buď čistý…“ I my odcházíme očištěni, obnoveni, uzdraveni. Malá, slabá moc 
člověka je náhle uchopena a nesena božsky silnou mocí Pánova života. Opravdu, 

neexistuje žádná lidská bída, před kterou by Ježíš zavřel oči a s odporem se 
odvrátil. On ví, co to je, vzít na sebe všechny špatnosti světa, celou lavinu hříchů 

všech věků a národů. Je ovšem třeba jako ten malomocný v evangeliu „přijít 
k němu a na kolenou ho prosit…“ 

Podle zpráv z hnutí „Likvidace lepry“ stačí na vyléčení člověka postiženého 

malomocenstvím v úvodním stadiu léčba, která stojí pouhých 5 dolarů. Tato 
zpráva nás udivuje a naplňuje nadějí, že se tuto nemoc může podařit v kratším 

čase překonat.  

Malomocenství lidských duší, ve kterých hřích a zlo představují hrozbu 

postupného rozkladu člověka, je nemoc daleko horší. Hrozí nejen smrt tělesná, 

ale věčná. A přitom k uzdravení je třeba daleko menší výdaj, než oněch 5 dolarů: 
jediný upřímný krok k Ježíši, jediná věta vyslovená srdcem: „Pane, chceš-li, můžeš 

i mě očistit!“ Pomoz i nám, pomoz všem najít sílu pro tento rozhodující krok. 

/biskup Josef Hrdlička, text z publikace Fermentum 1/2015,  
vydala Matice cyrilometodějská Olomouc/ 



POPELEČNÍ STŘEDA 
Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou na oslavu 
Velikonoc. V liturgickém kalendáři katolické církve je to středa, která předchází první neděli postní 
a označuje začátek postní doby. Datum Popeleční středy je tedy pohyblivé jako i Velikonoce. Začátek 
postní doby byl v průběhu dějin přesunut ze 6. neděle před Velikonocemi na předcházející středu, aby se 
z postní doby vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou chápány jako postní den. 

Popelec znamená: „Jsi a budeš prach" 
Na Popeleční středu se věřícím na čelo uděluje znamení kříže popelem (= popelec) s formulí: „Pamatuj, 
že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí 
popelce je znamením pomíjivosti člověka a odhodlání zříci se zlého jednání (hříchu). Tento symbol je 
převzatý z biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává před Bohem svůj 
mnohdy špatný život, své nepravosti, své zlé jednání (hřích) a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s nadějí, 
že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze spálených palmových a olivových 
ratolestí (ev. "kočiček" - v našich krajích) posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli. 

„Jak důležité je slyšet a přijmout tuto výzvu právě v této naší době!  Jsme omezenými tvory, hříšníky, 
kteří ustavičně potřebují pokání a obrácení. Soudobý člověk, který deklaruje svou totální nezávislost na 
Bohu, se stává otrokem sebe samého a často se ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k obrácení je proto 
pobídkou k návratu do náruče Boha, něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se Mu." 
(Benedikt XVI.) 

Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu (půst zdrženlivosti od masa a půst „újmy“ 
- jen jednou za den úplné nasycení).   

Výzva k obrácení a pokání 
Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která zaznívá na Popeleční středu, nemíří především na vnější 
skutky, "žíněné roucho a popel", posty a umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání 
a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby 
se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla 
a naopak nové zaměření celého života k Bohu.  

Toto obrácení ovšem není výsledkem jen jakési "duchovní gymnastiky", ale je především působením 
samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu. Když objevíme velikost Boha 
a jeho pozitivní vztah k nám, snažíme se odpovídat adekvátním způsobem. 

Rozmanité projevy a prostředky postní doby 
Vnitřní pokání křesťana může mít velmi rozmanité projevy, které se vhodně modifikují podle potřeb doby. 
Tradičními a staletími osvědčenými prostředky pokání jsou: 1/ modlitba, 2/ odříkání – „půst“ 
a 3/ „almužna“ – tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my. Vedle klasických 
forem se současné době se v řadě zemí rozšiřuje např. „ekologický půst" - omezení zbytečných jízd 
autem, půst od věcí, které nám zabírají (zbytečně) mnoho času - jako např. půst od počítače, sociálních 
sítí apod. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění vztahu 
k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i ke zlepšení života 
a atmosféry v celé společnosti. 

Popele se dříve užívalo i jako čisticího prostředku 
Na Popeleční středu se po evangeliu žehná popel a přítomným se jím dělá na čele znamení kříže. Popel 
symbolizuje obrácení. Má nám připomínat, že jsme prach a v prach se obrátíme, jak zní stará formule  
při udělování popelce.  

Popele se dříve užívalo i jako čisticího prostředku. Toto znamení nás tedy vybízí, abychom vstoupili 
do postní doby vědomě a prožívali ji jako čas vnitřního očišťování. Máme zapotřebí důkladně 
pročistit všechno, co se za celý rok proplížilo do našeho srdce a poskvrnilo je. 

Na počátku postní doby vždy vedu postní obnovu. Jsem zvyklý zahajovat ji mší svatou, při které 
uděluji zúčastněným znamení popelce. Cítím, jak je pro lidi důležité, aby dostali názorné znamení, 
které jim připomene jejich pomíjivou přirozenost, jež se jednou promění v prach, a které je vyzve 
k obrácení. Když se zeptám těch, kteří přijali popelec, co to s nimi udělalo, stěží to dokážou přiblížit 
slovy. Shodují se ale většinou na tom, že se jich to hluboce dotklo. 

Požehnaný popel tak zjevně proniká do jejich podvědomé touhy po novém začátku a po tom,  
aby bylo z jejich nitra vypáleno všechno, co jim brání skutečně žít. Je to smysluplné znamení  
jejich touhy obrátit se od cest, které nevedou dál, změnit smýšlení a vidět věci takové, jaké  
skutečně jsou.   

/ www.vira.cz. zpracováno podle různých pramenů,zvl. podle knih Anselma Grüna: 
Jsi požehnáním a Moje modlitební kniha,  které vydalo Karmelitánské nakladatelství/ 

Různá oznámení 

Křesťan na křižovatce duchovních cest 

 o Jsou všechny současné duchovní směry správné? 

 o Vedou vždy k Bohu, přestože o něm mluví a vystupují v nich andělé? 

 o A jak je to s různými léčitelskými směry? 

 o Umíme my křesťané v těchto duchovních cestách rozlišovat? 

Pokud hledáte odpovědi na tyto otázky  nebo Vás toto téma zajímá, přijměte pozvání 

na jednodenní duchovní obnovu se sestrou Th. Lic. Veronikou Barátovou z Komunity 

Blahoslavenství. Uskuteční se 24. února 2018 v Ostravě v kině Luna a v kostele Sv. Ducha. 

Sobotní program začne v 9.00 a jeho předpokládané ukončení bude v 16.30. Součástí 

programu bude mše svatá, modlitba chval, příležitost přistoupit ke svátosti smíření nebo 

k duchovnímu rozhovoru. Přihlašovat na duchovní obnovu se můžete přes elektronickou 

přihlášku na www.credonadacnifond.cz, kde si předem můžete zajistit také oběd.  

V předvečer duchovní obnovy jste zváni také na večer chval, který se uskuteční v kostele 

Sv. Ducha 23. 2. 2018 od 19 hodin. 

 

Otec James Manjackal na Slovensku 
Ve dnech 20.-22.dubna 2018 se uskuteční víkendová duchovní 
obnova s indickým misionářem o.Jamesem ve městě Brezno. 
Podrobné informace o programu včetně přihlašovacího formuláře 
a nabídky ubytování najdete na www.otecjames.cz.  

Otec James Manjackal se narodi l  18. dubna 1946 v Kerale v  j ižní Indi i  a na 
kněze byl vysvěcen 23. dubna 1973. Je členem řádu Kongregace misionářů 
sv. Františka Saleského (M.S.F.S.). Byl univerzitním profesorem. Vykonal 
mnoho evangelizačních cest po více než 86 zemích celého světa, kde konal 
exercicie, pořádal konference, vedl bohoslužby s modlitbami za  uzdravení 
a organizoval evengelizační semináře. Nyní pobývá v Mnichově a  pokračuje 
v misijní činnosti mezi křesťany a nekřesťany v mnoha zemích Evropy. 
Mimořádná je jeho evangelizační služba v Perském zál ivu při konverzi muslimů 
ke křesťanství. Je autorem mnoha knih, básní a článků . 

Parkování u kostela – prosíme mladší dojíždějící farníky, kteří parkují nahoře 
u kostela, aby přenechali parkovací místa pro auta se starými lidmi a lidmi s omezenou 
pohyblivostí. K parkování lze využít parkovací plochy na jiných místech, např. 
u hřbitova, pod krytým schodištěm, na náměstí aj. Děkujeme za vaši vstřícnost 
a pochopení. 

http://www.vira.cz/
http://www.ikarmel.cz/kniha/Jsi-pozehnanim_101098.html
http://www.ikarmel.cz/kniha/Moje-modlitebni-kniha_101672.html
https://www.credonadacnifond.cz/2017/12/krestan-na-krizovatce-duchovnich-cest-duchovni-obnova-se-s-veronikou-baratovou-24-unora-2018-ostrava-zabreh/
http://www.otecjames.cz/

