
 

5. březen – 11. březen 2018 

DOBA POSTNÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

5.3. 

Pondělí  

po 3.neděli postní 
St. Jičín 

 

17:00 

 

za † Jana Janyšku 

k nedožitým 70inám,  

† dceru Šárku, † Romana, 

živou rodinu a duše v očistci 

Úterý 

6.3. 

Úterý 

po 3.neděli postní 
St. Jičín 8:00 

za † Terezii Michalíkovou,  

† Josefa Michalíka a živou 

rodinu /o.Petr/ 

Středa 

7.3. 

Sv. Perpetuy a Felicity, 

mučednic 
St. Jičín 

15:30 

16:00 

 

 

pobožnost křížové cesty 

na úmysl otce biskupa 
 /o.Stanečka/ 

po mši sv.modlitební společenství 

Čtvrtek 

8.3. 

Sv. Jana z Boha, 

řeholníka 

Janovice 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

9.3. 

Sv. Františky Římské, 

řeholnice 

St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Josefa Hatlapatku,  

† rodiče z obou stran  

a za živou rodinu /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

10.3. 

Sv. Jana Ogilvie,  

kněze a mučedníka 

 

DUCHOVNÍ OBNOVA 

Okultismus  

a rozlišování duchů 

St. Jičín 

9:00 

9:30 

 
11:00 

 
14:00 

 
15:30 

17:00 

POSTNÍ OBNOVA – Václav Čáp 

modlitba sv. růžence 

1.přednáška (do 10:30) 

- přestávka na občerstvení aj. 

2.přednáška ( do 12:00) 

- přestávka na oběd 
3.přednáška (do 15:00) 

- přestávka 

4.přednáška (do 16:30) 

mše svatá za † MUDr. Víta 

Dokládala /o.Petr/ 

Neděle 

11.3. 

4. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 

Leatare 

 (radostná) 

St. Jičín  7:45 

za † Josefa Pospěcha,  

† rodiče z obou stran, 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živou rodinu  /o.Petr/ 

po mši sv. pobožnost křížové cesty 
+ otevřena farní knihovna  

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

4.3.2018    3. neděle postní   14./ročník IX. 
Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v něho věří, má věčný život. 

 

 
 

Půst - a nutnost vyvážené kompenzace,  
neboť není možné odepírat si a zároveň si nedopřát: 

 
Posti se od:    Dopřej si: 

 posuzování jiných      vidět a radovat se z přítomnosti Krista v nich 

 vyzdvihování a poukazování na odlišnosti     radovat se z jednoty života 

 myšlenek na své choroby a trápení   potěšení z léčivé síly plynoucí z Boha 

 slov, které očerňují, špiní a zraňují   myšlenek a slov, které očišťují 

 sžíravé nespokojenosti     vděčnost 

 Hněvu     trpělivost  

 pesimismu     optimismus 

 přílišných a zbytečných starostí   důvěru v Boha 

 stěžování si     ocenění 

 negativity     souhlas s Boží vůlí 

 být pod ustavičným tlakem   ustavičnou modlitbu 

 zatrpklosti     odpuštění 

 nepřátelství     nenásilí a nestavění se na odpor 

 zahleděnosti do sebe    soucit a spoluúčast s utrpením druhých 

 osobních strachů    věčnou Pravdu 

 zdeptanosti a beznaděje    naději 

 toho, co vede k depresi    pravdu, která povznáší 

 letargie a otupenosti    nadšení, entuziasmus 

 nepřejícnosti a podezíravosti    pravdu, která je přející 

 myšlenek, které oslabují    přislíbení, která inspirují 

 setrvávání ve stínech bolesti   světlo pokojné útěchy 

 planých výmluv     smysluplné ticho 

 problémů, ve kterých se utápíš   modlitbu, která osvobozuje a povznáší 

Doplň svými vlastními předsevzetími - pro kvalitu postu těla, duše a pro rozvoj duchovních 
schopností, pro vyváženou harmonickou regeneraci zdravého smysluplného života. 

 

/ S. Františka Čačková OSF, www.mojakomunita.sk/ 

Postní předsevzetí 



KŘÍŽ – ZNAMENÍ NADĚJE 
Postní aktivita (nejen) pro děti 

 

3. neděle postní 

Evangelium: Vyhnání kupců z chrámu (Jan 2,13-25) 

Motto: Kříž má velkou cenu 

Příběh: Byla dražba. Dražily se věci nějakého bohatého muže.  

Byl tam taky jeden malíř, který měl našetřených jen 100 franků.  

Za 75 franků koupil postel a už odcházel, když v tom dražící 

vyvolával kříž. „Co mi za něj dáte?“ zeptal se a ukázal černý, starý, 

špinavý kříž. „Nic,“ ozvalo se, a vzápětí následoval smích. Malíř se 

obrátil a řekl: „Koupil bych ho, ale mám jen 25 franků.“ Nikdo 

nedal víc, a tak malíř s posměchem koupil starý kříž a odešel. 

Doma ho začal čistit. A pojednou zjistil, že ten kříž je zlatý. Když ho 

celý vyčistil, donesl do zlatnictví, kde jeho cenu vyčíslili na 60 000 franků.  

K zamyšlení: Ježíš vyhnal kupce z chrámu. I my máme „vyčistit“ svůj život od 

nepotřebného haraburdí, od nesprávných postojů a hříchů. Kříž však patří mezi 

skvosty. 

Různá oznámení 

PŘIHLASTE SE A PŘIJEĎTE NA LETOŠNÍ  
NÁRODNÍ POCHOD PRO ŽIVOT A RODINU 

Záleží Vám na podpoře rodin, manželství a respektu k životům těch 
nejmenších z nás? Rodiny založené na manželství jsou tím nejlepším 

prostředím pro děti narozené i nenarozené.* (*Podle posledních statistik bylo v roce 2016 

provedeno 20 406 umělých potratů. ) Kde jsou děti, tam je život. Přijďte to ukázat. 

Již po osmnácté projde Prahou Národní pochod pro život a rodinu - 
letos v sobotu 7. dubna. Chce připomenout společnosti nenahraditelnou 
hodnotu rodiny, manželství a respektu k životům těch nejmenších z nás. 
Přihlášení probíhá prostřednictvím webové stránky: pochodprozivot.cz. 

Program:  

10:30 Pražský hrad, katedrála - mše svatá s českými a moravskými biskupy  
- hlavní celebrant Dominik kardinál Duka OP  

12:00 Klárov - park před stanicí metra Malostranská 
- program pro malé i velké, fotografická výstava Rodina 

14:00 Pochod pro život a rodinu centrem Prahy 
- na trase Klárov - Národní třída - Václavské náměstí se závěrečným 
programem na Václavském náměstí 

16:00 Požehnání přítomným rodinám a zakončení u sochy sv. Václava 

Včasnou registrací velmi ulehčíte přípravu pořadatelům. Zajistí Vám přednostní 
bezpečnostní kontrolu při vstupu na Pražský hrad, abyste se včas dostali do 
katedrály a bude pro vás připraven oběd.   

Nejeďte sami. Zvláštní vlaky pořadatelé hradí bez ohledu na počet cestujících. 
Pokud tuto nabídku upřednostníte, pomůžete pořadatelům snížit celkové náklady. 
K vlakům budou přistaveny autobusy na Pražský hrad.  

Ze Suchdola nad Odrou bude odjíždět vlak v 5:37, příp.z Hranic na Moravě – 
odjezd v 5:53. Časy se ještě mohou změnit, aktuální informace si, prosíme, ověřte 
na www.pochodprozivot.cz. Doporučená výše daru za dospělého za cestu 
do Prahy a zpět je 330,- Kč. Děti (nezaopatřené) jedou bezplatně.  

Těší se na vás pořadatelé - občanské sdružení Hnutí pro život. 

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

BISCUP 2018 
BISCUP je diecézní setkání mládeže Ostravsko-
opavské diecéze s otcem biskupem. Diecézní 
setkání mládeže se koná každoročně u příležitosti 
světového dne mládeže, ten se slaví na květnou 
neděli od roku 1986, kdy byl ustanoven papežem 
Janem Pavlem II. Motem letošního dne mládeže  
je verš z Lukášova evangelia: "Neboj se Maria, 
neboť si nalezla milost u Boha." 

Modlitba za setkání 
Dobrý Bože, děkujeme Ti za dar setkání,  

ve kterém můžeme objevovat jedinečnost každého člověka  
a tak poznávat Tebe samého, který jsi Láska. 

Prosíme Tě za nadcházející setkání mládeže, které se uskuteční v děkanátu Hlučín. 
Žehnej a provázej svým Duchem organizátory, kteří připravují samotné setkání. 
Dej, ať je program nastaven tak, aby mladí lidé dokázali zažívat tvou blízkost. 

Prosíme Tě také za obyvatele této oblasti. 
Žehnej jim a otevři jejích srdce, aby byli vnímaví vůči účastníkům setkání a přijali je. 

Rovněž žehnej mladým lidem naši diecéze. 
Zapal v nich oheň touhy Tě poznávat, aby také jednou byli Ti, kteří o Tobě vydají svědectví. 

Panno Maria prostřednice milosti, oroduj za nás! Amen. 

Zajeď na (h)Lubinu 

V neděli 18. března v 18:00 se v Katolickém domě v Lubině uskuteční večer chval 
v podání známé skupiny Lamačské chvály. Lamačské chvály je společenství chlapů 

ze Slovenska, kteří hudbou a svědectvím chválí Boha. Jejich vystoupení jsou zaměřena 

na evangelizaci – akce je tedy velmi vhodná pro věřící i pro hledající všech věkových 

kategorií! Srdečně zve farnost Lubina  

http://hnutiprozivot.cz/zpravy/2712-prihlaste-se-a-prijedte-na-letosni-narodni-pochod-pro-zivot-a-rodinu
http://hnutiprozivot.cz/zpravy/2712-prihlaste-se-a-prijedte-na-letosni-narodni-pochod-pro-zivot-a-rodinu
http://pochodprozivot.cz/

