
15. dubna – 21. dubna 2019  

SVATÝ TÝDEN A ZAČÁTEK DOBY VELIKONOČNÍ, Žaltář II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

15.4. 

PONDĚLÍ  

SVATÉHO TÝDNE 
St. Jičín 17:00 

za † maminku Jiřinu 

Janovskou k 10. výročí úmrtí, 

† tatínka a duše v očistci 

Úterý 

16.4. 

ÚTERÝ 

SVATÉHO TÝDNE 

 
Připomínka sv.Bernardety 

St. Jičín 17:00 

poděkování Pánu Bohu  

za obdržené dary a milosti  

s prosbou o dar zdraví, Boží 

požehnání a ochranu Panny 

Marie pro celou rodinu a za 

duše v očistci 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Středa 

17.4. 

STŘEDA 

SVATÉHO TÝDNE 
St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 
na poděkování Pánu Bohu při 

příležitosti životního jubilea 

s prosbou o vedení Duchem 

svatým 
po mši sv. zkouška chrám. sboru 

Čtvrtek 

18.4. 
ZELENÝ ČTVRTEK 

St. Jičín 

8:00 

17:00 

 

úklid kostela 

za kněze a nová kněžská  

a řeholní povolání /o.Petr/ 

Bernartice 16:00 mše svatá  /o.Pawel/ 

Pátek 

19.4. 

VELKÝ PÁTEK 

den přísného postu 
 

sbírka na opravy 

chrámů ve Svaté zemi 
(do kasičky u Božího hrobu) 

St. Jičín 

13:00 

14:00

15:00 
 

 

nácvik ministrantů 

pobožnost křížové cesty 
OBŘADY VELKÉHO PÁTKU 

+ celonoční adorace  
(až do začátku vigilie Bílé soboty) 

Bernartice 

14:30 

15:00 
 
 

pobožnost křížové cesty 
OBŘADY VELKÉHO PÁTKU 

/o.Pawel/ 

+ adorace (až do 20.4.do 13:00 ) 

Sobota 

20.4. 

BÍLÁ SOBOTA 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně   

Velikonoční vigilie 

St. Jičín 

18:00 

19:30 

 

nácvik ministrantů 

za farníky a za všechny nově 

pokřtěné  /o.Petr/ 

Bernartice 17:00 mše svatá  /o.Pawel/ 

Neděle 

21.4. 

Slavnost 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 
 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 
 

velikonoční sbírka  

na kněžský seminář 

St. Jičín  
7:45 

slavná mše svatá za farníky 

/o.Petr/ + 2 křty:  

Nikolas a Jan Kandra 

14:30 svátostné požehnání a Te Deum 

Bernartice 9:30 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Pawel/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 14.4.2019        Květná neděle               20./ročník X. 
Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.  

Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno. 

Ježíšova poslední slova na kříži 
jsou inspirací i pro nás 

Poslední slova, která Ježíš vyřkl při svém umírání na kříži, tvoří jakoby shrnutí 
celého jeho poselství, je to odkaz jeho lásky. 

Boha můžeme oslovovat důvěrně 
Ježíšova úplně poslední slova na kříži zněla: „Abba - Otče, do tvých rukou 

poroučím svého ducha!“ (Lk 23,46). Jsou to původně slova 31. žalmu, který se Židé 
každý den modlili jako večerní modlitbu. Ježíš se jej tak na kříži modlí i jako 
večerní modlitbu svého života. Navíc k této biblické modlitbě žalmu přidává ještě 
oslovení „Otče“. Doslovný překlad slova „Abba“ ale znamená spíše „Tatínku“. 
Toto důvěrné a něžné oslovení Boha je pro Ježíše naprosto typické a on je chce 
naučit i nás. Je příznačné, že se Ježíš obrací na Otce tímto něžným oslovením 
právě v bolestném okamžiku umírání. V Ježíšově umírání se naplňuje jeho vztah 
k Otci, vrhá se do Otcovy milující náruče. A spoléhá se na to, že ho Boží milující 
náruč něžně zachytí. 

Ve smrti na nás čeká mateřská náruč 
Své poslední slovo směřuje i do našeho strachu ze smrti ve smyslu opouštění, 

ve smyslu ztráty kontroly, pádu do neznáma a do tmy. Mnozí lidé mají obavy,  
že v okamžiku umírání nad sebou ztratí kontrolu. Při umírání by se tak mohlo 
vynořit něco, co až doposud potlačovali. Mají strach projevit před druhými vlastní 
slabost, nedostatečné sebeovládání, zbabělost, nedokonalost a nepokoj. Rádi by 
si do posledního okamžiku udrželi všechno pevně v rukou. Uvolnit sevřené pěsti  
a dovolit si padat, svěřit se druhému člověku – to všechno jim nahání panickou 
hrůzu.  

Křesťanská víra ale staví proti tomuto strachu obraz 
otevřené Boží otcovské a mateřské náruče, která nás 
zachytí. Známá socha (tzv. Pieta) zachycuje Marii držící 
v náručí mrtvého Ježíše. Sděluje se nám tím, že na nás ve 
smrti čeká mateřská náruč. Smrt už není hrůza a děs,  
nýbrž vrhnutí se do dobré a milosrdné Boží náruče. 

Modlitba – cesta k proměně našeho umírání 
Pisatel evangelia Lukáš vykládá smrt jako večerní modlitbu. Večerní modlitbou 

se cvičíme v nočním odevzdávání se do dobrých Božích rukou, abychom se touto 



otcovskou a mateřskou náručí dali nést a abychom se svěřili její ochraně.  
To, v čem se cvičíme každý večer, nastane s definitivní ve smrti. Také tehdy se 
svěříme do dobrých Božích rukou. Důvěra nám pomůže překonat strach. 

Lukáš nám tak ukazuje cestu, jak se i náš život a umírání mohou proměnit.  
Tou cestou je modlitba. Právě v přístupu k umírání se ukáže, je-li náš duchovní život 
pravý a vede-li ke skutečné proměně.  

Ježíš v modlitbě umírá do milující Boží náruče. Modlil se večerní modlitbu zbožného 
Žida jako modlitbu umírajícího. Stejně tak se můžeme i my o Velikonocích o Velkém 
pátku i každý večer zacvičovat do Ježíšovy důvěry, která je silnější než smrt. 

Spalme něco  
ve velikonočním ohni 
Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny spočíval, nás 

vybízí, abychom pohřbili všechno, co nám brání žít. 
Můžeme na něj vložit všechna svá zranění i své staré 

životní vzorce, které s sebou vláčíme jako kouli na noze. Zapišme si všechno,  
co bychom rádi pohřbili nebo spálili ve velikonočním ohni… 

Pohřběme na Bílou sobotu vše, co nám brání žít 
Hrob, ve kterém Ježíš po tři dny spočíval, nás vybízí, abychom pohřbili všechno,  

co nám brání žít. Můžeme na něj vložit všechna svá zranění a přestat je používat proti 
druhým jako výčitky… Pohřběme i své staré životní vzorce, které s sebou vláčíme 
jako kouli na noze. Může to být náš perfekcionismus, nutkání hledat vinu… Snažme 
se pohřbít konflikty, které si neustále pěstujeme. To všechno bychom měli pohřbít  
a zanechat v Ježíšově hrobě. 

Ježíš sestupuje i do temnot mého srdce 
Říši stínů, do které Ježíš na Bílou sobotu sestoupil, však můžeme chápat i jako říši 

stínů vlastní duše. Každý člověk má v sobě tuto říši stínů, kde přebývá všechno, na co 
se odmítá podívat a co potlačil nebo vytěsnil. Do hlubin vlastního nevědomí sestupuji 
zcela vědomě v Ježíšově doprovodu. Představím si, že všechny obrazy ukryté 
v hlubinách mé duše jsou nyní prosvěcovány Ježíšovou láskou, takže už nemusím mít 
strach z temnoty a chaosu vlastního nitra. Můžeme si tedy představit, jak Ježíš bere 
za ruku všechno mrtvé a zkamenělé v mém nitru a jak to vyvádí vzhůru ke světlu  
a k životu, aby pod jeho dotekem mohlo všechno ve mně ožít. 

Zapišme si, co bychom rádi pohřbili nebo spálili  
ve velikonočním ohni 

Zapišme si všechno, co bychom rádi pohřbili nebo spálili ve velikonočním ohni,  
aby to mocí Kristovy smrti a vzkříšení ztratilo nad námi vládu. Ať už to jsou naše staré 
konflikty, zranění, předsudky, přehrabování se ve starých záležitostech, spoutávající  
a ochromující životní vzorce či staré vazby na lidi, které nejsou v pořádku.  
Lístek můžeme spálit v nějakém svém malém velikonočním ohni. 

/ Anselm Grün – Otče, odpusť jim, Sedm Ježíšových slov na kříži, 
vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno, www.vira.cz/ 

Různá oznámení 

 Úklid před velikonocemi ve starojickém kostele proběhne 

dopoledne na Zelený čtvrtek, tj. 18. dubna od 8 hodin. 

Celonoční TICHÁ ADORACE z Velkého pátku na Bílou sobotu 19.4.-20.4.2019 

- zapište se, prosíme, do rozpisu na listinu v předsíni kostela. 

Je třeba, aby v kostele byli přítomni minimálně dva lidé, ale samozřejmě 
může přijít libovolný počet věřících. Dvojice, která je na určitou hodinu 
zapsaná v listině, počká do vystřídání na další farníky, kterým otevře boční 
vchod do kostela. Hlavní vchod bude uzamčen. Adorace bude probíhat  

od skončení Velkopátečních obřadů do zahájení Velikonoční vigilie Bílé soboty. 

Postní almužna 
Stejně jako v uplynulých letech probíhá také v naší farnosti v postní době 

Postní almužna. Jedná se o dobrovolnou aktivitu. Nabízí se jako forma 

prohloubení prožívání postní doby, ve které je půst spojen s modlitbou  

a skutky milosrdenství, například almužnou.  

Opět jsou k dispozici skládací papírové schránky „Postničky“, do kterých 

almužnu během postní doby střádáme. Výtěžek postniček 

z naší farnosti bude prostřednictvím Charity ČR zaslán  

do Indie na podporu vzdělávání adoptivního chlapce Jeevana 

Karanje, kterého vybraly děti naší farnosti v rámci charitního 

projektu Adopce na dálku®. Více se o Jeevanovi dočtete  

na vývěsce v předsíni našeho kostela, kde je také jeho 

fotografie a dopis s obrázkem.  

Drazí přátelé,  
mnohokrát vás zdraví sestra Kathleen. Jsme šťastni, že jste si 

vybrali Jeevana a pomáháte mu ve vzdělávání. On si opravdu 
zaslouží vaši pomoc. Je aktivní a bystrý chlapec. Jeho rodiče se 
potýkají s ekonomickou chudobou a je pro ně těžké zabezpečit 
vzdělání svým dětem.  

Jeevan má dobré životní cíle. Má dobré hodnoty. Jsme si jisti, 
že s vaší pomocí a láskou vyroste v zodpovědnou osobu a nalezne 
nadějnou budoucnost. Jsme vám vděčni za vaši štědrost a lásku 
k chudým. Tím, že pomáháte tomuto dítěti, jste se připojili  
do naší misie pomoci chudým. Kéž Bůh hojně žehná vám a vašim 
rodinám. Děkujeme vám. 

Postničky můžete donést do kostela v obětním průvodu na 2.neděli 

velikonoční – 28. dubna, kdy slavíme neděli Božího milosrdenství. 

https://www.ikarmel.cz/produkt/otce-odpust-jim
http://www.vira.cz/

