18. března - 24. března 2019, DOBA POSTNÍ Žaltář II.týdne
Den
Pondělí
18.3.

Úterý
19.3.

Středa
20.3.

Liturgická oslava
Pondělí
po 2.neděli postní

Místo

Čas

St. Jičín

17:00

za † Jana Janíka, duše
v očistci, za živou
a † rodinu, Boží ochranu
a Panny Marie

Slavnost SVATÉHO

Bernartice

15:00

JOSEFA, SNOUBENCE
PANNY MARIE –
doporučený svátek

pohřeb – Helena Klosová 

St. Jičín

17:00

za farníky

16:20
17:00

pobožnost křížové cesty
za † maminku, † tatínka,
živé a † rodiny a Boží
ochranu a Panny Marie

Připomínka
sv. Cyrila Jeruzalémského,
biskupa a učitele církve

Středa
po 2.neděli postní

St. Jičín

+ po mši sv. modlitební společenství

Čtvrtek
21.3.

Čtvrtek
po 2.neděli postní

Palačov

16:00

mše svatá

Hůrka

16:00

mše svatá /přesun z 28.3./
pobožnost křížové cesty
dětská mše svatá
za † Marii Horákovou,
† manžela, syna a dceru
a Boží požehnání pro živou
rodinu /o.Petr/
pobožnost křížové cesty
mše svatá /o. Jiří/
za † Ludmilu Janovskou,
† manžela, rodiče a Boží
ochranu pro živou rodinu
+ křest: Lucie Jana
Pavlíková
za † Otu Vahalíka, †
manželku, syna, zetě, dvoje
rodiče a Boží požehnání pro
živé rodiny /o.Petr/
+ po mši sv. pobožnost
křížové cesty

16:20
17:00

Pátek
22.3.

Pátek
po 2.neděli postní

St. Jičín

Bernartice

Sobota
23.3.

Neděle
24.3.

Sobota
po 2.neděli postní
Připomínka
sv. Turibia z Mongroveja,
biskupa

17:00
17:30

St. Jičín

17:00

St. Jičín

7:45

3. NEDĚLE
POSTNÍ

+ otevřena farní knihovna

Bernartice
St. Lhota

8:45
9:15
10:45

ZPRAVODAJ

Úmysl mše svaté

pobožnost křížové cesty
mše svatá /o. Jiří/
mše svatá /o.Petr/

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz
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2. neděle postní

16./ročník

V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.

Čtyřicetidenní
postní výzva
Inspirace na každý postní den

Péče o duchovní život a vztah k Bohu
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Nechám se požehnat popelcem
Příjmu svátost smíření
Prožiji křížovou cestu
Zajdu na adoraci do otevřeného kostela
Navštívím poutní místo
Pomodlím se v autě růženec nebo desátek
Budu číst Bibli nebo knihu s duchovní tématikou
Půjdu na mši sv. ve všední den
Promluvím důvěrně s Kristem o svém životě
Najdu si něco o světci, jehož jméno nosím, nebo který je mi blízký
Pomodlím se za církev, za ty, kteří vedou farnost

Péče o rodinný život

o
o
o
o
o
o

Obdaruji rodinu svým časem
Budu večer sdílet s nejbližšími jejich prožitky
Navštívím své rodiče, prarodiče (třeba i na hřbitově)
Obohatím rodinu nějakým překvapením
Účastním se přípravy jídla pro své blízké
Budu léčit rány v rodině olejem odpuštění

Péče o vztahy s druhými

o
o
o
o
o
o

Celý den budu k ostatním vstřícný a nebudu se hádat
Přestanu uvažovat i mluvit o ukřivděnostech
Zkontaktuji někoho, na koho bych neměl zapomenout
Omezím komunikaci na sociální síti
Udělám dobrý skutek, o kterém budu vědět jen já sám
Vyvaruji se dnes sprostých slov

X.

Pozornost k práci, k prostředí a přírodě
o
o
o
o
o
o
o

Dám se do něčeho, co už dlouho odkládám
Omezím pro dnešek hluk a zkusím prožít den více v tichu
Pořádně si uklidím
Zkusím omezit používání dopravních prostředků
Udělám si procházku v přírodě k nějakému kříži
Zúčastním se akce Uklizené Česko
Na konci dne poděkuji za věci, za které jsem dnes vděčný

Omezení jako cesta pokání
o
o
o
o
o
o

Odinstaluji z telefonu nebo počítače alespoň jednu aplikaci, která mi
zbytečně bere čas
Nevyhodím včerejší jídlo
Nebudu se celý den dívat na televizi ani na filmy
Omezím nebo vynechám pro dnešní den kávu
a budu se občerstvovat jen vodou
Odpustím si dnes sladkosti, alkohol, maso
Nebudu nakupovat, co právě nepotřebuji

Péče o bratry a sestry, kteří to potřebují

o
o
o
o

Navštívím nemocného, starého, opuštěného
Promluvím s nějakým člověkem bez domova
Proberu své oblečení a daruji to, které
nepoužívám, potřebným
Podpořím nějakým darem dobročinnou akci

Prožiji osobní Velikonoce

/www.poutnik-jan.cz/

Různá oznámení
Otec Jaroslav Stříž v Heřmanicích

V úterý 19. 3. v 16 hodin bude sloužit mši svatou v Heřmanicích otec
Jaroslav Stříž, v 15 hodin bude růženec. Všichni jste srdečně zváni.
Diecézní setkání mládeže (BISCUP) bude letos
ve farnosti Frýdek v termínu 5.-7. dubna.
Bližší informace a přihlášky, které jsou povinné,
najdete na web stránkách- http://diecezko.doo.cz.
Doporučený spoj pro mladé z našeho děkanátu je nová linka 621,
která jede z Nového Jičína (16:28). Více na plakátku ve vývěsce.

