
 

19. březen – 25. březen 2018 

DOBA POSTNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

19.3. 

Slavnost  

SVATÉHO JOSEFA, 

SNOUBENCE PANNY 

MARIE 

St. Jičín 17:00 za farníky  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá   /o.Jiří/ 

Úterý 

20.3. 

Úterý 

po 5.neděli postní 
St. Jičín 

 

8:00 

 

za † maminku, † tatínka  

a † švagrovou, za † rodiče 

z obou stran, za živ.rodinu a 

Boží ochranu a Panny Marie 

Středa 

21.3. 

Středa 

po 5.neděli postní 
St. Jičín 

15:50 

16:30 

 
 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Jana Janíka, duše 

v očistci a ochranu Boží a 

Panny Marie pro živ. Rodinu 
/o.Stanečka/ 

po mši sv.modlitební společenství 

Čtvrtek 

22.3. 

Čtvrtek 

po 5.neděli postní 

Hůrka - 
nebude mše svatá 

(přeložena na středu 28.3.) 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

23.3. 

Sv. Turibia 

z Mongroveja,  

biskupa 

St. Jičín 

15:30 

15:50 

16:30 

 

 

 

 

svátost smíření 

pobožnost křížové cesty 

za † Annu Ševečkovou,  

† manžela, † syna, † snachu, 

† vnuka, sourozence a zetě  

a za duše v očistci      /o.Petr/ 

křest: Veronika Kandrová 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

24.3. 

Sobota 

po 5.neděli postní 
St. Jičín 

14:00 

17:00 

 

 

svátost smíření 

za † rodinu Horákovu, 

Staňkovu a Vahalovu a Boží 

ochranu pro rodiny /o.Petr/ 

Neděle 

25.3. 

Začátek letního času 

02:00  03:00 

 

KVĚTNÁ 

(PAŠIJOVÁ) 

NEDĚLE 

 
Žehnání ratolestí 

(„kočiček“) 

St. Jičín  

 

 

7:45 
 

 
 

14:30 

na poděkování za přijaté 

milosti s prosbou o další 

Boží vedení a ochranu 

Panny Marie /o.Petr/ 

po mši sv. pobožnost křížové cesty 
+ otevřena farní knihovna  

křížová cesta kolem hradu 

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 

18.3.2018    5. neděle postní   16./ročník IX. 
Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán; a kde jsem já, tam bude i můj služebník. 

Kdo miluje život, ztratí jej 

Dětská procesí se Smrtkou na čtvrtou postní neděli, jíž 
se ještě někde říká „smrtná“, už známe jenom z literatury 
minulého století. Děti házely slaměnou figuru Smrti 
do vody na znamení, že už zima přešla, začíná jaro 

a připravujeme se na slavení Velikonoc, svátku života. Ale křesťanská slavnost života je 
zvláštní. Kristus nehází smrt do vody, ale jde do věčného života skrze smrt. Proto čteme toto 
podivné evangelium: Kdo miluje život, ztratí jej, a kdo jej ztratí, zachrání jej. Text začíná 
řečnickou otázkou: Kdo by chtěl život zachránit? Samozřejmě každý. Vždyť je záchrana života 
jedním ze základních pudů. A jak jej chceme zachránit? I tu je odpověď svorná: útěkem 
od smrti a od všeho, co k ní vede. 

Může evangelium odporovat této všelidské zkušenosti a praxi? Bylo by to v protikladu 
k poslání Kristovu, přinést lidem život. Má-li jej přinést definitivně, musí přemoci jeho úhlavního 
nepřítele, tj. smrt. Prvokřesťanští autoři jej tedy srovnávali s lékařem, který dokázal vyléčit 
i poslední nepřemožitelný neduh. Proto už za svého pozemského života vzkřísil několik 
mrtvých. Ale jeho hlavní metodou je princip, jenž zastávali lékaři té doby: similia similibus, 
nemoci se léči stejnými jedy, které je způsobily. Smrt se tedy vyléčí zase jenom smrtí. Jde tu o 
obraznou mluvu. Musíme ji tedy podrobněji rozvést. 

Všichni milujeme život. V jistém negativním smyslu to potvrzují i sebevrazi. Berou si život 
proto, že není takový, jak by jej rádi měli. Ale jak se miluje život? Podle toho, jak si jej 
představujeme. Žít, pro mnoho lidí to znamená mnoho nových zážitků. Proto cestují, chodí na 
výlety, čtou, pořádají hostiny. Zážitky se množí, ale také blednou, zapomínáme, co jsme viděli, 
a nakonec nás přestane bavit i to, co jsme tak vyhledávali. Stává se tedy divná věc: milovat 
život znamená ztrácet to, co jej mělo naplnit. Lidé, kteří mnoho užili, nakonec prohlásí: „Jak se 
cítím prázdný!“ 

Ne všichni však hledají nové zážitky. Jsou moudří a hledají vědomosti. Naučili se mnoha 
věcem. Ale i oni trpí podobnou potíží. Znát, to znamená uchovávat v paměti. Ale paměť slábne, 
znalosti se vytrácejí, někdy až chorobným způsobem ve formě sklerózy. Co zbude z vědce, 
jenž dnes už neví, co dělal včera? Zachraňoval svůj život ušlechtilým způsobem, ale ztratil jej. 

Avšak obraťme se k tomu typu lidí, kteří naplňují život nejkrásnějším způsobem, tj. láskou. 
Milují své blízké a všechny lidi. Co znamená milovat? Žít pro druhého, myslet na bližního, 
zapomínat na sebe. Zapomínat na sebe je však totéž jako ztrácet vlastní život, nežít. Matka, 
jež se musela starat o houf dětí, neměla jiné zážitky, nemohla se vzdělávat ve vědě. Vlastně 
zemřela sama sobě, vždyť chtěla dát svému životu nejlepší možný smysl. Není to tragické? 
Ano, musíme si přiznat, že je to tragédie a že je to problém lidsky neřešitelný. Moderní 



existencialisté definují lidský život existencí ke smrti. Tvrdíme, že jedinou životodárnou silou je 
láska, ale právě láska vede nejjistěji ke smrti, protože vede k oběti.  

Aby se vyšlo z tohoto začarovaného kruhu, bylo potřeba vyššího zásahu. I Kristus naplnil svůj 
život láskou, tedy jej ztratil, jako jiní smrtelníci. Ale jeho láska je 
Boží, a proto je silnější než smrt. Vykoupil nás svou smrtí.  
Ale i tomu musíme dobře rozumět. Nevykoupil nás pouhým 
faktem, že zemřel, ale tím, že je jeho smrt výrazem nesmrtelné 
lásky Boží.  Ve spojení s jeho láskou dostává hodnotu i láska 
lidská. K tomu, abychom vešli do věčného života, nestačí 
zemřít, ale musíme zemřít s Kristem. Kdo miluje křesťansky, 
umírá tímto způsobem denně. Denně tedy život ztrácí, ale současně i zachraňuje sobě a také 
druhým, křísí mrtvé spolu se Zmrtvýchvstalým. 

Znám dobře jednoho starého, ale proslulého lékaře. Lidé, kteří s ním přijdou poprvé do styku, jsou 
dezorientovaní. Chtějí mu hned vyložit, co je bolí, jaké léky jim pomohly a které ne. Ale on je, jak se 
zdá, vůbec neposlouchá. Ptá se jich, kdy chodí spát, kdy vstávají, co rádi čtou. Jedné dámě ty 
otázky šly na nervy a rozhodla se, že už k němu nepůjde. Nijak ji nepřemlouval, aby zůstala. Jiní 
zůstanou a po delší době jsou obyčejně velmi spokojeni. Jaké je jeho tajemství? On sám to 
vysvětluje svým žákům takto. Neléčím nemoci, ale člověka. Lékárny jsou dnes přeplněny léky na 
každou nemoc. Stačí předepsat lék a nemocný se cítí líp. Je spokojen. Ale je to prakticky droga, 
která otupí bolesti, ale neléčí nemoc. Já se zajímám o člověka. Chci nejdříve zjistit, jakou má životní 
sílu. Je li schopen sám svou nemoc překonat. Když to dokáže, pak opravdu vyzdravěl.  

Takovou životní silou je v životě nadpřirozeném láska s Kristem a v Kristu. Ta přemáhá všecky 
duchovní neduhy a slabosti, a nakonec přemůže i samu smrt, 
i když zdánlivě ke smrti vede. Slaměná Smrtka, kterou děti házely 
do vody, byla symbol zimy. Ta všecko ubíjí, mrazem spálí listy, 
trávu, květiny. Ale nakonec sama podlehne, neobstojí před 
dynamickou silou jara. Rostliny zima spálí, ale jenom jejich 
povrch. Nepronikne do kořenů. Z těchto kořenů pak vyraší při 
prvním jarním slunci nový život. Jsme-li zakořeněni láskou 

v Kristu, dočkáme se věčného jara. 

Starokřesťanský duchovní autor syrského původu, jehož spisy se tradují pod jménem Makarius, 
nechce mluvit o tom, že dostaneme věčný život v budoucnosti, až ztratíme tento pozemský. Obojí 
se proplétá už dnes. Časný život den za dnem ztrácíme. Už od narození v sobě neseme odsouzení 
k smrti. Ale křesťan umí v Krisu denně tu ztrátu vynahrazovat spojením s Kristem. Když pak 
skutečně umře, je to pro něho jako perioda zimy. Žije v kořenech, neviditelně. Až se objeví jarní 
slunce, tj. druhý příchod Páně na zem, vyroste z kořenů všecka krása jeho dobrých skutků 
a myšlenek ve věčném ráji. 

Psychologický obraz tohoto tajemství prožívají staří lidé ve vzpomínkách. Sedí často už jenom 
doma, zdánlivě ztratili zájem o to, co se děje kolem nich, už neprožívají nic nového. Ale jsou-li to 
lidé křesťansky vyrovnaní, často se usmívají. Vzpomínají na minulé. Když na to vzpomínají rádi a 
s láskou, je to pro ně větší zážitek, než když se to skutečně v minulosti stalo. Láska minulé vzkřísila; 
ovšem jenom psychologicky. Na věčnosti s Kristem to bude reálně a nezničitelně k věčnému štěstí. 

/P.Tomáš Špidlík, Liturgické meditace na nedělní evangelia/ 

KŘÍŽ – ZNAMENÍ NADĚJE 
Postní aktivita (nejen) pro děti 

5. neděle postní 

Evangelium: Chceme vidět Ježíše (Jan 12,20-33) 

Motto: Kříž zachraňuje 

Příběh: Pavlík jezdil každoročně o prázdninách k babičce a dědečkovi na venkov. 

Pavlík se u nich cítil jako v ráji, až na jednu věc. Před statkem stál velký dřevěný kříž. 

Pavlík se ho bál. Na kříži visel člověk vyřezaný ze dřeva, a vypadal strašně. Ruce 

i nohy měl probity hřebíky. Navíc měl na hlavě trnovou korunu a zdálo se, že mu 

přes tvář teče krev. 

Malý Pavlík se jednoho dne zeptal dědečka: „Dědo, kdo je ten člověk 

na kříži? Já se ho bojím!“ To se nemusíš bát,“ řekl dědeček. „To je Ježíš 

Kristus, Spasitel světa. Ježíše se bát nemusíš, ten je láska sama. On chtěl 

všechny lidi zachránit!“ Pavlík to nechápal, a tak se znovu zeptal: „A proč 

teda visí na tom kříži?“ „To mu udělali lidé,“ odpověděl děda.  

Následujícího dne ráno bylo na statku velké pozdvižení. Před statkem se 

shromáždila skupina lidí – sousedé, sousedky, pošťák a Pavlíkova babička. 

Ta dokonce plakala. Přišel také dědeček a zeptal se: „Co se stalo?“ „Ztratil se Ježíš! 

Někdo ho odšrouboval!“ řekli mu a ukázali rukou na dřevěný kříž bez Ježíšova těla. 

Dědeček nic neřekl a tiše zamířil do Pavlíkova pokoje. Pavlík spal ve velké posteli 

a vedle něj ležel Ježíš. Byl krásně přikrytý a pod hlavou měl měkký polštář. U snídaně 

se dědeček Pavlíka zeptal: „Proč jsi to udělal a Ježíše sundal z kříže?“ „No, když vy 

jste nebyli schopni to udělat, musel jsem. Říkals přece, že Ježíš chtěl všechny lidi 

zachránit. A jak by to mohl udělat, když byl takhle přibitý? Na to přece potřebuje 

svobodu, ne?“ A dědeček s babičkou o této odpovědi dlouho přemýšleli. 

K zamyšlení: Sami se nemůžeme zbavit hříchů, to může jen Bůh. Ježíš svým křížem 

vzal na sebe všechny hříchy, aby nás zachránil. Musíme mu to jen dovolit. 

Různá oznámení 

Římskokatolická farnost sv. Václava ve Starém Jičíně zve 
všechny děti, rodiny a zájemce na 

KŘÍŽOVOU CESTU V PŘÍRODĚ 
KOLEM HRADU NA STARÉM JIČÍNĚ 

(Trasa je vhodná i pro maminky s kočárkem.) 

Květná neděle 25. března ve 14.30 hod 
SRAZ U KOSTELA 

Za nepříznivého počasí bude křížová cesta v kostele.  

********************************************************************************* 
Milí farníci, přijměte pozvání na film CHATRČ, který budeme promítat po obřadech  

na Velký pátek v kinosále staré školy. Film je natočen podle stejnojmenné knihy, 

kterou napsal  William Paul Young. Bližší info v příštím zpravodaji. 


