
 

4. února – 10. února 2019 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

4.2. 

Pondělí 4. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

15:00 pohřeb – Marie Holubová  

17:00 
za živé a † řeholní sestry  

a za duše v očistci  

Úterý 

5.2. 

Památka sv. Agáty, 

panny a mučednice 
St. Jičín 17:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní s prosbou o dar 

zdraví, za živou a † rodinu  

a na jistý úmysl 

Středa 

6.2. 

Památka sv. Pavla 

Mikiho a druhů, 

mučedníků 

St. Jičín 17:00 
na úmysl otce biskupa 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

7.2. 

Čtvrtek 4. týdne  

v mezidobí 

Petřkovice 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

Bernartice - není mše svatá 

Pátek 

8.2. 

Sv. Jeronýma 

Emilianiho 

 

Sv. Josefiny Bakhity, 

panny 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá 

za † Boženu Macháňovou,  

† manžela, zetě, duše v očistci 

Bernartice 17:30 mše svatá /o. Jiří/ 

Sobota 

9.2. 

Sobotní památka  

Panny Marie 
St. Jičín 17:00 

za † Antonína Petřkovského,  

† dceru, zetě, rodiče z obou 

stran, Boží požehnání a Panny 

Marie pro živou rodinu  

Neděle 

10.2. 

5. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  7:45 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní u příležitosti naroz. 

Ludmily, Jany a Rozárky 

s prosbou o dar zdraví  

a ochranu Panny Marie  /o.Petr/ 
+po mši sv. otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o. Jiří/ 

Loučka 9:15 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Pawel/ 
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3.2.2019 – 4. neděle v mezidobí              10./ročník X. 
Pan mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění. 

PŘÍBĚH K ZAMYŠLENÍ  

„JAKO ŠPINAVÁ, ZMAČKANÁ BANKOVKA“ 

Začal svoje vystoupení. Zamával zelenou 

stokorunovou bankovkou: „Kdo chce tuto bankovku?“ ptal se. 

Zvedlo se několik rukou. On však poznamenal: „Než vám ji dám, 

musím provést ještě jednu věc.“ Zuřivě bankovku pokrčil. Pak 

řekl: „Chce ji ještě někdo?“ Ruce se znovu zvedly. „A co když 

udělám toto?“ Mrštil bankovkou o  zeď, a  když dopadla, začal 

po ní dupat. Znovu ji ukázal divákům. Byla špinavá a poničená. 

„Chce tady ještě někdo tuto bankovku?“ Jako vždy, ruce se 

zvedly. I  když byla bankovka hodně zničená, neztratila nic ze 

své hodnoty. 

 Náš vztah k Církvi je podobný jako vztah posluchačů k bankovce.  
Pro mnohé je Církev problém. Má špatnou reklamu. Je stále starší 
a seznam jejích hříchů stále delší. V  Církvi jsou světci i  kariéristé, 
lidé milí i  ničemové, mučedníci i  násilníci, lidé ochotní pro druhé dát 
život i  nenasytní prospěcháři. Jsou tak dobře maskovaní, že je často 
těžké rozeznat jedny od  druhých. Lidé, kteří Církev tvoří, jsou  
ze stejného masa a kostí jako všichni ostatní. Někdy dělají chyby. 
Často nejsou upřímní. Možná jsou jen průměrnými hráči, ale jejich 
hudba je jedinečná. Proto lidé rádi přijímají Ježíše, zato „přítelem 
Církve“ mohou být jen s tisícem výhrad. Církev Ježíše Krista však nikdy 
neztrácí svou hodnotu. Naopak, stále zuřivější rány protivníků dosahují 
jen toho, že zůstává bdělá a zbavuje se po staletí se hromadících 
nánosů a nečistot. Jeden novinář se vtíravým tónem zeptal Matky 
Terezy: „Co by se v  Církvi mělo změnit?“ Světice s  úsměvem 
odpověděla: „Já a vy.“ 

/www.martinosb.eu, autor:Bruno Ferrera, Deset slov o víře/ 



Různá oznámení 

V týdnu od 11.-17. února 2019 se v České republice již po třinácté koná 

NÁRODNÍ TÝDEN MANŽELSTVÍ. Tentokrát nese motto:  

„Zabijáci manželství a jak se jim bránit". Záštitu nad touto akcí převzal 

senátor Marek Hilšer. Každý rok se v rámci tohoto týdne koná v ČR více 

než 100 akcí. Centrum pro rodinu Olomouc se přidává a přispívá svou akcí 

dne 16. února 2019 pod názvem „POUŤ ZAMILOVANÝCH". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V rámci Týdne manželství Vás také srdečně zveme na přednášku pro manžele 
a snoubence, kterou povede známý kadeřník a jáhen Mgr. Jan Špilar.  

Akce proběhne v sobotu 16. února 2019 od 9 do 13 hodin 
v kavárně 14I15. budovy Baťova institutu ve Zlíně. V přednášce 

na téma: „ " se budeme Jak ochránit své manželství
zabývat ochranou manželství před vetřelci, jako jsou: práce, 

děti, vnější koníčky a zájmy, televize, rodiče a sourozenci, 
církev, Internet, finanční nesnáze, přátelé, závislosti, 

mimomanželský poměr. Zamyslíme se společně nad manželskou jednotou, 
silou odpuštění, laskavostí a důvěrností. Neopomeneme ani téma duchovního 

růstu, tolik potřebného k plnosti manželského života. Cena je 100 Kč / pár. 
Přihlásit se můžete na: https://www.credonf.cz/akce-a-prihlasky 

PŘÍPRAVA NA   MIMOŘÁDNÝ

MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN 2019 

Misijní činnost každého křesťana je odpovědí  

na trvalý Ježíšův příkaz: „Jděte do celého světa  

a hlásejte evangelium všemu tvorstvu.“ (Mk 16,15)  

30. listopadu 2019 uběhne 100 let od vydání 

apoštolského listu Maximum illud, kterým chtěl dát tehdejší 

papež Benedikt XV. po zničujícím světovém konfliktu nový 

impuls misijnímu úkolu hlásat evangelium. V listu zdůrazňuje, 

že jediným motivem misijní činnosti má být poselství a láska 

Pána Ježíše, šířené svatostí vlastního života a dobrými skutky. 

Papež František klade opět důraz na tento úkol, který byl církvi 

svěřen, a proto si přeje, aby se v celém světě slavil říjen 2019 

jako Mimořádný misijní měsíc. 

V naší farnosti se také budeme společně na tento měsíc 

připravovat. Každý měsíc se zamyslíme nad jedním tématem. 

To je rozpracováno do čtyř okruhů:  

a) návrh biblického textu a zamyšlení 

b) životní svědectví význačného světce nebo misionáře – mučedníka  

c) téma k zamyšlení a z něj vycházející modlitby  

d) nabídku konkrétních misijních aktivit podle zásad Papežského 

misijního díla dětí  

Všechny tyto body jsou zpracovány na nástěnce na boku 

kostela. U nástěnky jsou na papírcích připraveny konkrétní 

skutky. Po splnění úkolu papírek vložte do džbánu, který je zde 

přichystán. 

Děti se mohou také zapojit do projektu Svatý misionář. Každý 

měsíc budou mít za úkol nakreslit světce. Obrázky budou 

odeslány a vybrané pak můžete spatřit v pořadu Missio magazín 

na televizi Noe. 

Téma měsíce: MYSLÍME NA NEMOCNÉ 

https://www.credonf.cz/akce-a-prihlasky/

