29. dubna – 5. května 2019
DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář II.týdne
Den
Pondělí
29.4.
Úterý
30.4.
Středa
1.5.

Čtvrtek
2.5.

Pátek
3.5.

Liturgická oslava
Svátek sv. Kateřiny
Sienské, panny
a učitelky církve,
patronky Evropy

Místo
St. Jičín

Čas
17:00

za † Jaroslava Krutílka,
† rodiče, duše v očistci
a živou rodinu /o.Petr/
za † kněze, P. Jaroslava
Pokorného, † sourozence
a za P. Josefa Byrtuse /o.Petr/

St. Jičín

Sv. Josefa, dělníka

St. Jičín

STÁTNÍ SVÁTEK

Bernartice

9:15

na úmysl otce biskupa /o.Petr/
po mši sv. májová pobožnost
mše svatá /o.Petr/

Petřkovice
Bernartice

16:00
17:00
17:30

mše svatá /o.Petr/
májová pobožnost
mše svatá /o.Petr/

St. Jičín

9:00
15:30
16:45
17:00

Památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve

Svátek sv. Filipa
a Jakuba, apoštolů

17:00

+ po mši sv. modlitební společenství

8:00

Sobota po 2.neděli
velikonoční
Sv. Florián

St. Jičín

8:00

1.sobota v měsíci

Neděle
5.5.

Úmysl mše svaté

Sv. Zikmunda,
mučedníka
Sv. Pia V., papeže

1.pátek v měsíci

Sobota
4.5.

ZPRAVODAJ

3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

St. Jičín

7:45

Bernartice

9:15

sbírka na kostel

(mše sv. z 1.pátku v měsíci, výstav a
zasvěcení Nejsv. Srdci Ježíšovu)
mše svatá v pečovatelském domě

svátost smíření
májová pobožnost
dětská mše svatá
na poděkování Pánu Bohu a
Panně Marii za 80 let života
a dvoje † rodiče /o.Petr/
za † Miroslava Sudolského,
† zetě, 2 rodiče, 2 bratry
a Boží požehnání pro živou
rodinu /o.Petr/
po mši sv. májová pobožnost
za živé a † hasiče
/o.Petr, o.Marcel/
po mši sv. májová pobožnost
+ poté průvod s dechovou
hudbou k hasičárně, žehnání
nové sochy sv. Floriána
mše svatá za živé a † hasiče

St. Lhota
10:45 mše svatá /o.Petr/
Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz
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2. neděle velikonoční

22./ročník

X.

Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán: blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili.

Ježíš ti nabízí ŠALOM. Je to ale mnohem víc
než náš český klídek
Když po Velikonocích přišel vzkříšený Ježíš mezi vyděšené apoštoly,
přinesl jim několik zásadních darů.
 Šalom
„Ježíš se postavil uprostřed nich a řekl: „Pokoj vám!“ Prvním z jeho darů je
pokoj, hebrejsky „šalom“. Ježíšův pokoj není jen klid nebo mír, ani dát si nohy
na stůl a mít „klídek“. Hebrejský kořen slova "šlm" značí „plnost, celistvost“.
Ježíš učedníkům přináší plnost všeho, což lze vyjádřit i slovem „spása“.
Jenže spása není v prvé řadě to, co nás eventuálně čeká na konci života,
nýbrž to, co naplňuje smyslem můj život již dnes a třeba i zítra. Ježíš
učedníkům tedy říká: „Přináším vám plnost všeho, po čem vaše srdce
touží, už nemusíte hledat nic jiného.“
 Radost
Druhým Ježíšovým velikonočním darem je radost. „Učedníci se zaradovali,
když spatřili Pána.“ Skutečná radost není to, že se od srdce zasměju vtipu
(i když i to je důležité), nebo že jsme dali gól Kanaďanům (i když i to je hezké).
Skutečná radost je vědomí, že jsem milován, že nejsem sám, že můj život
má smysl a že někam spěje.
Skutečná radost je zakotvením v Bohu, díky kterému mohu s odstupem
hodnotit věci tohoto světa. Skutečná radost není popřením bolesti a utrpení,
nýbrž je jejich druhou stranou.
 Konec životní prázdnotě
Další Ježíšova slova jsou „jako mne poslal Otec, tak já posílám vás“. Ježíšovým
dalším velikonočním darem je poslání, smysl života. Učedníci již vědí, čím svůj
život naplnit, proč budou zítra ráno vstávat, a proto s těšením dnes večer
uléhat. Je konec životní prázdnotě a nesmyslné honbě za věcmi, které nemají
žádnou cenu.
Ježíšovy velikonoční dary vytyčují cestu k tomu, jak se stát člověkem podle
Božího obrazu. A na této cestě člověka též uschopňují.
/Se svolením zpracováno podle knihy Ladislav Heryán,
Exotem na této zemi, kterou vydalo nakladatelství Portál.
Redakčně upraveno.www.vira.cz/

Různá oznámení
POUŤ TATÍNKŮ A DĚTÍ KE SVATÉMU JOSEFOVI DĚLNÍKOVI

 Srdečně zveme tatínky s dětmi na 4. pouť
ke svatému Josefovi dělníkovi!

Poutní mši sv. bude celebrovat Mons. Antonín Basler (nový olomoucký
světící biskup).
Místo: Dub nad Moravou (15 km od Olomouce)
Termín: středa 1. května 2019 (státní svátek)
Program:
14.00 hod. mše svatá v poutním chrámě Očišťování P. Marie
15.00 hod. zábavně - naučný program pro děti i tatínky ve formě ukázek řemesel
(s možností něco si také vyzkoušet) a tvořivostí
18.00 hod. společné posezení u táboráku s opékáním špekáčků
Přihlašování na www.rodinnyzivot.cz
Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel. 587 405 292, e-mail: zaboj.josef@ado.cz

*********************


První mariánskou sobotu 4. května 2019 budeme slavit s našim otcem
biskupem Janem Vokálem. Budeme děkovat za 20 let pouti Panny Marie
Nazaretské v ČR v květnu 1999 a chystáme významné překvapení.
Naplánujte si 1. sobotu 4. 5. pro Koclířov  Více na www.cm-fatima.cz

