
13. května – 19. května 2019, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář IV.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

13.5. 
Panny Marie Fatimské  St. Jičín 17:00 

na poděkování Panně Marii,  

za mír na celém světě, 

za farníky/členy živého 

růžence a na jistý úmysl /o.Petr/ 

po mši sv. májová pobožnost 

Úterý 

14.5. 

Svátek sv. Matěje, 

apoštola 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče Marii a Viktora 

Urbanovy, † sestru a švagra 

Marii a Františka Vojtíškovy a 

za † manžela Zdeňka Hrubého 

po mši sv. májová pobožnost 

Středa 

15.5. 

 

Památka  

sv. Žofie 

 

St. Jičín 17:00 

za vedení Duchem svatým pro 

děti a mládež z Vlčnova /o.Petr/ 

po mši sv. májová pobožnost 

+ modlitební společenství 

Loučka 18:30 mše svatá  /o.Jakub Vavrečka/ 

Čtvrtek 

16.5. 

Svátek sv. Jana 

Nepomuckého, kněze 

a mučedníka, hlavního 

patrona Čech 

Palačov 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Bernartice 
17:00 

17:30 

májová pobožnost 

mše svatá  /o.Petr/ 

Pátek 

17.5. 

Pátek po 4.neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá 

za † rodinu Hájkovu  

a Málikovu, ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu  /o.Petr/ 

po mši sv. májová pobožnost 

Sobota 

18.5. 

Sv. Jana I., papeže  

a mučedníka 

St. Jičín 
8:00 

za † maminku k 20.výročí 

úmrtí, † manžela a duše 

v očistci /o.Petr/ 

po mši sv. májová pobožnost 

16:00 koncert – Pavel Helan 

Petřkovice 12:00 

svatební obřad: 

Václav Bednář  

a Viola Floriánová  
/oddává jáhen Antonín Glogar/ 

Neděle 

19.5. 

5. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

St. Jičín  7:45 

za † manžela Karla Krutílka, † 

rodinu, ochranu Boží a Panny 

Marie pro živou rodinu /o.Petr/ 

po mši sv. májová pobožnost 
+ otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Pawel/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz
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12.5.2019   4. neděle velikonoční     24./ročník X. 
Já jsem dobrý pastýř, praví Pán, znám svoje ovce a moje ovce znají mne. 

Pastýř hledající ovce 
„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.  

Kdo zůstává ve mně a já v něm, nese mnoho ovoce… 

Kdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest;  

uschne, seberou ji, hodí do ohně…“  Jan 15,5-6 

V době velikonoční nám církev nabízí krásné obrazy z tradice Izraele – 
evangelia o Dobrém pastýři a Vinném kmeni. Dobrý pastýř i vinný kmen je 
Ježíš, my jsme v těchto podobenstvích hledané ovce, opečovávané 
ratolesti. Jsme ujišťováni, že ze strany Boží o nás bude dobře postaráno.  

Dobrý pastýř se před ničím nezastaví, aby své ztracené ovce našel. Pro 
jejich záchranu je ochotný se pro ně zcela nasadit, darovat jim život. Z tohoto 
daru pak vyrůstá vzájemný vztah lásky vyjádřený slovem „znát“, jímž se  
v Bibli vyjadřuje důvěrné společenství.  

Ratolestem zase nikdy nebude chybět životodárná míza z vinného kmene. 
Člověk je zván: „Zůstaňte ve mně, zůstaňte se mnou.“ 

Vztah mezi člověkem a Bohem je však spíše než důvěrným společenstvím 
dramatem neustálého vzdalování se od Boha, skrývání se, stavení hrází míze 
proudící z kmene. Dějiny spásy jsou plné napětí mezi Boží věrností 
a pošetilostí člověka, který od Boha utíká.  

Pastýřova věrnost je neoblomná, kéž by naše pošetilost vzala co nejdříve 
za své. A inspirací by nám mohlo být moudré vyprávění pro děti o králíčkovi 
na útěku: 

Byl jednou jeden králíček, co chtěl utéci z domova… Pověděl mamince: 

„Uteču pryč.“  

- „Jestli utečeš,“ povídá maminka, „poběžím  

za tebou. Protože ty jsi můj malý králíček.“ 

„Poběžíš-li za mnou,“ povídá malý králíček,  

„stanu se rybou v pstruhovém potoce a uplavu ti.“ 



 - „Staneš-li se rybou v pstruhovém potoce,“ řekla máma, „já se stanu 

rybářem a chytím si tě.“ 

„Staneš-li se rybářem,“ odpověděl malý králíček, „já se stanu balvanem  

na skále vysoko nad tebou.“ 

- „Staneš-li se balvanem na skále vysoko nade mnou, řekla jeho maminka, 

„já se stanu horolezcem a vyšplhám kamkoli, kde budeš ty.“ 

„Staneš-li se horolezcem,“ řekl malý králíček, „já se stanu květinkou  

v tajné zahradě.“ 

- „Staneš-li se květinkou v tajné zahradě,“ řekla jeho máma, „já se stanu 

zahradníkem,  najdu si tě a budu o tebe pečovat.“ 

„Staneš-li se zahradníkem a najdeš mě,“ řekl králíček, „proměním se  

v ptáčka a odletím pryč.“ 

- „Proměníš-li se v ptáčka a uletíš mi,“ řekla máma, „já se stanu stromem, 

abys mohl přistát v mých větvích a mít ve mně své hnízdo.“ 

„Staneš-li se stromem,“ řekl malý králíček, „já se stanu plachetnicí  

a odpluji od tebe na moře.“ 

- „Staneš-li se plachetnicí a odpluješ mi na moře,“ řekla jeho máma,  

„já se stanu větrem, budu foukat do tvých plachet a dopluješ  

do bezpečného přístavu.“ 

„Staneš-li se větrem a budeš foukat do mých plachet,“ řekl králíček, 

„já se přidám k cirkusu a uletím ti na létající hrazdě.“ 

- „Když mi budeš chtít uletět na létající hrazdě,“ řekla maminka,  

„já se stanu provazochodcem a půjdu si vzduchem pro tebe.“ 

„Staneš-li se provazochodcem a půjdeš si pro mě vzduchem,“ řekl králíček, 

„stanu se malým chlapcem a uteču do domu.“ 

- „Staneš-li se malým chlapcem a utečeš do domu,“ řekla jeho maminka,  

„já se stanu tvojí maminkou, vezmu tě do náruče a budu se s tebou mazlit.“ 

„Tak tedy,“ řekl malý králíček, „to nemusím nikam 

utíkat, mohu zůstat,  

kde jsem a být tvým malým králíčkem.“ A tak to i udělal.  

„Dejme si mrkev,“ navrhla maminka.  
/z knihy: „Králíček na útěku“ Margret Wise Brown,  

www.chysky.klastermilevsko.cz/ 

Různá oznámení 

 

 
Nadační fond CREDO zve všechny mladé ve věku 13 - 17 let  

na  jedinečný víkend s názvem „Ignite Yourself.“  
Letošní motto „VYKROČIT” vychází z verše: „A on řekl: ´Pojď!  
Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi.” (Mt 14,29) 

Víkend bude plný zajímavých hostů,  
témat, workshopů a setkání s vrstevníky.  

Koná se 31. 5. - 2. 6. 2019  
na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži.  

Cena je 250 Kč (v ceně zahrnuto ubytování, strava, program). 
Více informací včetně přihlášky najdete na: igniteprojekt.cz 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na: 
doleckova@credonf.cz / +420 720 053 197 

http://igniteprojekt.cz/
mailto:doleckova@credonf.cz

