
 

30. duben – 6. květen 2018 

DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

30.4. 

Sv. Zikmunda, 

mučedníka 
 

Sv. Pia V,. papeže 

St. Jičín 17:00 

za † Vladimíra Vahalíka 

k nedožitým 70inám,  

† rodiče a duše v očistci 

Úterý 

1.5. 

Sv. Josefa, dělníka 
 

STÁTNÍ SVÁTEK 

St. Jičín 

 

8:00 

 

za dvoje † rodiče, 2 † švagry 

a za živou a† rodinu Hubovu 

po mši sv.májová pobožnost 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Středa 

2.5. 

Památka sv. Atanáše, 

biskupa a učitele 

církve 

St. Jičín 17:00 
na úmysl otce biskupa 

po mši sv. májová pobožnost 
modlitební společenství 

Čtvrtek 

3.5. 

Svátek sv. Filipa  

a Jakuba, apoštolů 

St. Jičín 
14:30 
18:00 

pohřeb–Miroslav Nasswetter  

schůzka k Noci kostelů 

Petřkovice 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

4.5. 

Sv. Floriána, 

mučedníka 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

16:00 

17:00 

 

 

 

svátost smíření 

dětská mše svatá 

za † rodiče Janovské,  

† dceru Janu a duše v očistci 

po mši sv.májová pobožnost 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

5.5. 

Sobota po 5. neděli 

velikonoční 

 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 

 

 

8:00 

 
 

za děti a mládež z Vlčnova 

s prosbou o vedení Duchem 

svatým, ochranu Boží 

a Panny Marie 

po mši sv.májová pobožnost 

Bernartice 17:30 
mše svatá /o.Jiří/ 

není s nedělní platností 

Neděle 

6.5. 

6. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

 
Den modliteb za 

pronásledované křesťany 

 
sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 

mše sv. ke sv. Floriánovi  

za živé a † hasiče 
 /o.Petr, o. Marcel/  

po mši sv.májová pobožnost 
otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

Loučka 10:45 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 11:00 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

29.4.2018   5. neděle velikonoční          22./ročník IX. 
Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán. Kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce. 

Když Tvoje víra vychladne 

(zamyšlení P. Marka Váchy z knížky Nevyžádané rady mládeži) 

Když Tvoje víra vychladne, uvěříš tlaku médií, že katolíci jsou ti, kteří řeší 
antikoncepci, homosexuály, sex před manželstvím a potraty, a začneš řešit 
antikoncepci, homosexuály, sex před manželstvím a potraty. A cestou si už ani 
nevšimneš, že se z Tvé víry stalo politické nebo obrodné hnutí.  

Když Tvoje víra vychladne, začneš rozhodovat, s kým se papež smí a s kým 
se nesmí modlit, a zdali může i s protestanty, nebo dokonce i se Židy.  

Když Tvoje víra vychladne, začneš usilovně hledat na svých bližních něco 
zlého a vítězoslavně najdeš vždycky.  

Když Tvoje víra vychladne, začneš řešit, v jaké poloze přijímat svaté 
přijímání, aby to bylo správně, jak má být otočen oltář a jak má být otočen 
kněz a jakým jazykem má mluvit, aby byl Bůh spokojen nebo aby byli spokojeni 
lidé nebo abys byl spokojen Ty, a ještě tomu budeš drze říkat návrat k tradici. 

Když Tvoje víra vychladne, začneš se v kostele otáčet a rozhodovat o tom, 
kdo ještě smí a kdo už nesmí chodit ke svatému přijímání. 

Když Tvoje víra vychladne, přestaneš vidět celek a smysl a utopíš se 
na jednotlivostech. 

Když Tvoje víra vychladne, zapomeneš, že církev svatá není řízena anděly, 
a budeš mít spoustu připomínek k tomuto nebo jinému křesťanu, sestřičce, 
knězi, řeholníku či biskupovi a budeš kritizovat, kritizovat a kritizovat. A tím 
vším budeš ztrácet čas a prožiješ život v dost příšerné hořkosti, že věci nejsou, 
jak měly být, a že to všechno mělo být úplně jinak a jen to nikdo nechtěl 
pochopit. 

*************** 
Žeň je opravdu hojná a dělníci sice jsou, ale žijí natolik skrytě, že se o nich 

neví. Nežádá se po Tobě nic, jen aby Tvoji spolužáci nebo kolegové věděli, že 
jsi křesťan. Zdá se mi, že Bůh už nemá čas, že už nejde ani tak o to, abys nějak 
sám aktivně hlásal evangelium jak za starých časů. Dnes, zdá se mi, stačí, když 



se to o nás ví a snad už nemusíme ani nic moc kolem říkat a lidé přichází sami. 
Přihlásí se, jen jak zjistí, že jsi křesťan. Napřed možná trochu výsměšně, a když to 
vydržíš, tak pak už pokorně a potřetí zoufale. Nemusíš se pak tvářit, že všemu 
rozumíš, že máš odpovědi na všechny otázky a žiješ příkladným životem, zejména 
tehdy, když všemu nerozumíš, nemáš odpovědi na všechny otázky a nežiješ 
příkladným životem.  

Otázky Tě někdy vyprovokují, aby ses sám začal zajímat, abys četl knížky nebo se 
ptal. Někdy zjistíš, že i na docela základní otázky nemáš přesnou odpověď, a je 
užitečné, když se začneš sám pro sebe ptát, přemýšlet a číst, to Tě posune dál. 
Pokud odpovíš „nevím“, je to lepší, než když by ses tvářil jako zenový mistr 
duchovního života. 

Ale o to moc stojím, ať to ostatní vidí a ví to, že jsi křesťan, ať vidí a ať ví, že jsi 
v lecčems jiný než oni, že jsi ve světě, ale že nejsi ze světa. To stačí a oni přijdou 
sami a přijdou rádi, protože je kolem pořád ještě dost inteligentních lidí, kteří 
instinktivně cítí, že život nabízí přece jen víc, než jak je prezentován někde ve 
venezuelské telenovele nebo fotorománech pro mladistvé, nebo že konečným 
cílem lidstva, a Evropy zejména, je nekonečná tolerance všech ke všemu. Dost lidí, 
kteří intuitivně vnímají děsnou prázdnotu ateismu, maskovanou jako navoněná 
mrtvola. 

Jsme v době, kdy všichni okolo vyzdvihují svůj relativismus jako ctnost,  
a kdo věří v Boha, je považován skoro za fanatika právě proto, že věří v Boha. 
Netrap se tím, to je dočasná móda této sezóny. 

A až budeš sebevědomý a uvědomíš si, že jsi to Ty, kdo žiješ normálně, že jsi to 
Ty, kdo ví, že svět má smysl a že za vesmírem je Láska a že v ní žijeme, 
pohybujeme se a jsme, pak už Ti nebude dělat obtíže o Lásce mluvit a budeš o ní 
mluvit s hrdostí a rád. 

Protože Ty jsi ten, který ví, že stojí za to směnit svoji energii a svůj čas pro 
budování světa, protože pochopíš, že modlitba je něco důležitého a vznešeného 
a že zlaté poklady katolické tradice Tě zvou na cestu do vlastního nitra, k mystice, 
kde se v sedmé komnatě setkáš s Bohem, který se stal člověkem, aby Ty ses stal 
Bohem, a tam hluboko v nitru pochopíš, že jsi chrámem Ducha svatého a že to 
není metafora. Svět Tě potřebuje víc než kdy jindy, tak Tě moc prosím, ať svůj 
život nepromarníš. 

A Ty pocítíš žízeň po tom, aby se ze zdroje bytí napili  
i ostatní, a začne Ti záležet na všech, které máš kolem sebe, 
které Ti Bůh sám přihraje do cesty. 

/vydalo nakl.Cesta 2017/ 

Různá oznámení 

Internetový obchod charity Nový Jičín „Křesťanský dárek“ 

nabízí knihy s křesťanskou tematikou pro děti  
i dospělé, kalendáře, diáře, omalovánky, hry a 

hračky pro děti, ikony a obrázky, plastiky, trička 
s křesťanskými motivy, růžence, křestní roušky 

(malované i vyšívané), svíčky, přáníčka, originální charitní 

produkty (kuchyňské zástěrky pro maminky a dcerky, tašky aj.), 
a také výrobky Charitního klubu rukodělných prací. 

Podrobná nabídka a ceny na www.krestansky darek.cz, 
více info také na tel.č. 734 685 762. 

Odpočinek pro děti i pro rodiče 
Diecézní centrum pro rodinu pořádá letní duchovně relaxační pobyt 

pro rodiny v termínu od 1. - 7. července 2018 v Poutním domě 

v Králíkách. Pobyt má název Hledání hranic a provází ho vojenský 

kaplan P. Jan Böhm.  

Na programu je turistika*zábava*přednášky*rozhovory 

v manželské dvojici*sdílení zkušeností ve skupině*čas pro 

celou rodinu aj. Hlídání dětí během programu rodičů 

zajištěno. Ubytovací kapacita Poutního domu 71 lůžek, 

vlastní parkoviště přímo u domu, dětské hřiště, jídelna pro 

ubytované, celodenní stravování, teplé a studené nápoje, 

zmrzlinové poháry, malé občerstvení (bufet). Další 

informace a přihlášky najdete na www.dcr.bcb.cz 
  

Děkujeme všem, kteří během postní doby příspívali do kasiček tzv. 

postní almužny. Vybraná částka 7 292,- Kč bude 

prostřednictvím Charity v rámci projektu Adopce na dálku 
®
 

odeslána adoptivnímu dítěti Prajwalovi do Indie na další 

vzdělávání.  Finanční podporu díky vám dostane také 

Prajwalova rodina a komunita, ve které chlapec vyrůstá. 

Všem dárcům patří velké díky a upřímné Pán Bůh zaplať.  
 

Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín a orchestr Boom Bang Band (ZUŠ Nový Jičín) 
Vás srdečně zvou na svůj jarní koncert „Letem světem převážně nevážně“. 

Koncert se uskuteční v pátek 4. května 2018 v 19:00 hodin v Beskydském 

divadle v Novém Jičíně. V první části programu zazní úpravy lidových písní 
z nejrůznějších koutů Evropy. V druhé, populárněji laděné části se můžete těšit  

na slavné melodie nejen z muzikálů. Přijďte si navodit jarní náladu a zaposlouchat 
se do písní vážných i nevážných. Račte na palubu, jsme připraveni k odletu! 

http://www.krestansky/
http://www.dcr.bcb.cz/

