
 

9. duben – 15. duben 2018 

DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

9.4. 

Slavnost 

ZVĚSTOVÁNÍ 

PÁNĚ 

Heřmanice 16:00 mše svatá /o.Jaroslav Stříž/ 

St. Jičín 17:00 za nenarozené děti  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Úterý 

10.4. 

Úterý po 2. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 

 

17:00 

 

za † Lubomíra Holeňu,  

† syna a rodiče, za † rodiče 

Volfovy a syna,  

za † Františka a Ludmilu 

Holeňovy a za živou rodinu 

Středa 

11.4. 

Památka sv. Stanislava, 

biskupa a mučedníka 
St. Jičín 17:00 

za † Františka Hasala, rodiče 

z obou stran a za dar zdraví 

pro celou živou rodinu 
po mši sv.modlitební 

společenství 

Čtvrtek 

12.4. 

Čtvrtek po 2. neděli 

velikonoční 

Janovice 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

St. Jičín 18:00 schůzka k Noci kostelů  

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

13.4. 

Sv. Martina I.,  

papeže a mučedníka 

St. Jičín 17:00 

poděkování Pánu Bohu 

za obdržené dary a milosti 

s prosbou o dar zdraví, 

Božího požehnání a ochrany 

Panny Marie pro celou 

rodinu a za duše v očistci 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

14.4. 

Sobota po 2. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii za dar 

společného života s prosbou 

o Boží požehnání a ochranu 

pro celou rodinu /o.Petr/ 

Neděle 

15.4. 

3. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

 

sbírka na podporu 

repatriace migrantů 

v zemích Středního 

východu 

St. Jičín  7:45 

za † Františka Urbana,  

† dvoje rodiče, † 2 bratry,  

za živou rodinu a Boží 

požehnání  /o.Petr/ 

+po mši sv. 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 

8.4.2018   2. neděle velikonoční             19./ročník IX. 
Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán;  

blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili.  

NIKDY NEZTRÁCEJ ODVAHU 
Dvě věci zbavují lidi odvahy v boji s hříchem: na jedné 

straně to, že jsou nuceni neustále bojovat proti stejným 
těžkostem, aniž by – lidsky bráno – měli jakoukoli naději 
se z nich dostat; na druhé straně je to skutečnost, že se 
náhle ocitnou na zemi, zatím co si myslí, že konečně stojí 
zpříma a pevně. V obou případech zapomínají na 
všemohoucího Boha a Jeho lásku. Malomyslnost je 
v našem životě vážnou překážkou, protože nás ničí, bere 
nám čas, a hlavně proto, že představuje nedostatek 
důvěry, vzdaluje nás od Boha, našeho jediného 
Vykupitele. Křesťan nemá důvodu, aby byl malomyslný. 

- Máš černé myšlenky, hořekuješ, jsi plný lítosti, rezignuješ. Už nevěříš, že to 
stojí za námahu, k čemu bojovat? Nikdy to nedokážu, to je pořád stejná historie. 

Malomyslnost tě činí nehybným, ochromuje tě. Stáváš se apatickým, rezignuješ. 
Nejsi to ty, kdo řídí tvůj život. Už nežiješ! 

- Jsi malomyslný? To proto, že jsi spoléhal na sebe a s bolestí zjišťuješ, že se 
na sebe nemůžeš spolehnout. Důvěřuješ-li Bohu, ano, budeš trpět za své 
prohřešení, ale neztratíš odvahu. Neboť Bůh je stejně mocný a právě tak milující 
po tvém poklesku, jako před ním. Malomyslnost je vždy důkazem příliš velké 
důvěry v sebe a příliš malé důvěry v Boha. 

- Nesnaž se svým těžkostem, špatným návykům a nečekaným hříchům uniknout 
uměle. „Kdybych to byl nedělal…“, „Kdyby tak bylo možno začít znovu!“ 

„To není normální, že mám takové nesnáze.“ „To je ta moje nešťastná povaha…“ 

Chceš-li zvítězit nad hříchem, musíš především poznat zlo, které je v tobě. 
Nedělej úskoky, neomlouvej, nepokoušej se to škrtnout, zapomenout, popřít; tak 
hříchy nezničíš. Uznej tuto svou dnešní chybu, přiznej zítřejší pokušení, tyranství 
toho návyku, uznej příležitosti k hříchu, kterým nemůžeš uniknout. Ježíš Kristus 
nepřišel, aby nás osvobodil od pokušení, nebo aby potlačil možnost hřešit, nýbrž 
přišel proto, aby nám naše hříchy odpustil. 

- Uklidni se, vždyť ani svatí nebyli ušetřeni boje s hříchem. Sv. Pavel psal 
Římanům: „Vždyť to dobré, co chci, nekonám; ale zlé, které nenávidím, to činím… 
Vždyť nečiním to dobré, které chci, nýbrž konám to zlé, které nechci… Chci-li činit 



dobré, je mi zlé bližší. Libuji si totiž v Božím zákonu podle vnitřního člověka, ale cítím 
ve svých údech jiný zákon, který odporuje zákonu mé mysli a činí mne zajatcem 
zákona hříchu, jenž je v mých údech… Ó, já nešťastný člověk! Kdo mne vysvobodí 
z těla této smrti? 

- V očích Boha nebude hodnota člověka měřena podle slabosti jeho pokušení, ani 
podle malého množství jeho poklesků, ani podle toho, zda došlo k hříchu materiálně 
těžkému, ale především podle jeho plné důvěry ve všemohoucnost Spasitelovu, podle 
jeho lásky a podle jeho vůle zkusit to vždycky znovu. 

- Dokud v tobě zůstává byť jen nepatrný zbytek skleslosti mysli, smutku a kolísání 
v duši, je to znamení, že dostatečně nevěříš v odpuštění Pána, neboť toto odpuštění 
ti musí přinést mír a radost. Když se marnotratný syn vrací domů, otec si přeje, aby 
všichni zapomněli na to, co bylo. Nařizuje, aby byla uspořádána hostina, a vyzývá 
k RADOSTI.“ V nebi je více RADOSTI pro jednoho hříšníka, který činí pokání, než 
devadesát devět spravedlivých, kteří pokání nepotřebují. 

- Ježíš Kristus je přísný k hříchu, ale mírný k hříšníkovi. Jsi-li obětí hříchu, Pán k tobě 
přichází, aby tě ještě více miloval a zachránil tě. Nekonečné tajemství lásky! Ať učiníš 
cokoli, jsi po hříchu vroucněji spojen s Pánem, než před tím. A tak je každý hřích 
znamením, pozváním, aby ses oddal Ježíši Kristu Spasiteli. 

- Cítíš se stále slabším a slabším, vydán na pospas prvému pokušení. Objevuješ 
v sobě stále větší egoismus a pýchu. Stále jasněji vidíš ve svém životě nedostatek 
lásky, váhání, odmítání. Neztrácej odvahu, raduj se. Pán přišel kvůli tobě. Dáš-li se 
obejmout, bude moci ti odpustit a spasit tě.  

Neboť jak chceš, aby ti odpustil, když sám nenacházíš nic, co by měl odpouštět?  
Jak chceš, aby tě spasil, když se mu nevydáš k spasení? 

- Nevěř, že získáš klid tím, že budeš stále více jist sám sebou, svým čestným 
životem, svými příjemnými ctnostmi. Takový klid by byl nejhorší iluzí, neboť pak bys 
nepotřeboval Pána, a bez Něho bys byl sám, strašlivě sám a zranitelný. 

- „Nepřišel jsem kvůli spravedlivému, ale kvůli hříšníkovi.“  

„Přišel jsem zachránit to, co bylo ztraceno.“  

„To nejsou zdraví, kdo potřebují lékaře, ale nemocní.“ 

- Dej si dobrý pozor na zvláštní skleslost, kterou za sebou vlekou hříchy proti 
cudnosti. Fyzická prázdnota, kterou způsobují, psychologické nesnáze, které provázejí, 
dojem nadvlády všemocného pudu, to vše kalí tvůj úsudek a deformuje obraz tvé 
hříšnosti. Nejsou to hříchy proti tělu, které jsou nejtěžší, nýbrž hříchy proti víře, naději 
a lásce. 

- Návyk omezuje tvou svobodu, omezuje také tvou odpovědnost za hřích. 
Ochromuje-li tě návyk, musíš s trpělivostí a vytrvalostí znovu dobýt svou svobodu.  

- Konstatovat svou slabost nedeprimuje, jestliže současně stále více objevuješ 
všemohoucnost lásky Boží. - Láska ti nikdy nebude chybět, jsi to ty, který na lásku 
dost nevěříš. 

- Je na pováženou zůstat ležet, když upadneme, ale je také na pováženou zůstat 
sedět na kraji cesty a myslit si, že jsme již u cíle. 

Tvé chyby ti musí ukázat pravdu tvé křehkosti; umožní ti, aby ses opět stal 
malým dítětem, vrátil se na cestu a dal se Otcem vest za ruku. 

„Neustále si kladu Pána před svůj zrak, nezakolísám, je-li po mé pravici.  
Proto plesá mé srdce a má duše se raduje, i tělo mé bude přebývat v bezpečí.” 

/z knihy Mezi člověkem a Bohem, napsal Michel Quoist/ 

Různá oznámení 
V pondělí 9.4. otec Jaroslav Stříž v Heřmanicích odslouží v 16 hodin mši 
sv., po ní bude večeřadlo. Od 15. hodin bude korunka a růženec. Všichni jste 
srdečně zváni. 


