
 

 

3. února – 9. února 2020 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

3.2. 

Sv. Blažeje,  

biskupa a mučedníka 

Sv. Ansgara,  

biskupa 

St. Jičín 17:00 

za P. Petra Dokládala  

na poděkování za 73 let života 

+ udělování svatoblažejského 

požehnání 

Úterý 

4.2. 

Úterý 4.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Antonína Petřkovského,  

† dceru, † zetě a rodiče z obou 

stran a ochranu Boží a Panny 

Marie pro živou rodinu 

Středa 

5.2. 

Památka sv. Agáty, 

panny a mučednice 
St. Jičín 17:00 

na úmysl otců biskupů 
+po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

6.2. 

Památka  

sv. Pavla Mikiho  

a druhů, mučedníků 

Petřkovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Pátek 

7.2. 

Pátek 4.týdne  

v mezidobí 
 

Sv. Richard 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

9:00 mše svatá v pečovatelském domě 

15:30 

17:00 

 

 

 

svátost smíření 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní s prosbou  

o vedení Duchem svatým, 

ochranu Boží a Panny Marie 

Sobota 

8.2. 

Sv. Jeronýma 

Emilianiho 

Sv. Josefiny Bakhity, 

panny 

St. Jičín 17:00 

za † manžela Zdeňka, dvoje 

rodiče, bratra Pavla, a na 

poděkování Pánu Bohu a Panně 

Marii za 90 let života s prosbou 

o ochranu a dar zdraví do 

dalších let pro živé rodiny 

Neděle 

9.2. 

5. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  8:00 

za † paní Boženu Macháňovou, 

† manžela, zetě Františka,  

na jistý úmysl a za duše 

v očistci  

+ křest: Anežka Janovská 

+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

2.2.2020  Svátek Uvedení Páně do chrámu   10./ročník XI. 
Pan je světlo národů. Pán je sláva svého lidu. 

Na Hromnice o hodinu více 
2. února se v katolických kostelích světí svíce.  

Od pradávna existoval zvyk, 40. den po Kristově 

narození slavit událost z Ježíšova dětství, kde zaznělo,  

že Kristus je světlo k osvícení národů (srov. Lk 2, 22 – 39). Proto 

se po bohoslužbách konal průvod se svícemi. Kristus – 

Slunce – světlo lidského nitra… 

Svíce si pak lidé odnášeli domů. Zapalovali je při různých příležitostech:  

při narození dítěte, při setkání členů rodiny, při umírání. Ale také se svíce 

zažíhaly při krupobití, bouři, povodních atp. Proto název „hromnice“. 

Naši předkové říkávali: „Na Hromnice o hodinu více.“ Po předchozí zimě je 

už více denního světla, více slunce. Mohlo by být ale i více světla mezi námi.  

A je to závislé na každém z nás. Na Nový rok (2000) řekl pan prezident Havel: 

„Pokusme se o změnu! Pokusme se vidět i za hranice svých malých světů!  

Nejvíc ublížíme sami sobě, když se budeme starat jen sami o sebe.“ 

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

Bruno Ferrero napsal povídku Oheň. Na opuštěný ostrov 
v  Severním moři vyplavalo šest trosečníků, kteří se 
zachránili každý na kusu dřeva. Kdosi rozdělal ohníček, 
který pomalu dohasínal. V okolí totiž nebylo dřevo. Kolem 
jen sníh a  led. Zima doléhala na všechny. Každý z nich ale 
měl u sebe ten kus dřeva, na kterém se zachránil. 

Nejblíž ohni seděla žena. Má hodit na oheň své dřevo, aby se ohřál 
nějaký černoch vedle ní? Další člověk poznal svého politického rivala. 
Pro něho by nikdy neobětoval své prkno, které mu zachránilo život.  
Pak bezdomovec: má pomoci svým dřevem boháči v drahém 
kožichu?  Boháč zase myslel jen na své konto a  na vybitý mobil, ne  
na své okolí. Černoch věděl, že jím ostatní opovrhují. Teď se může 
pomstít, nepřiloží své prkno na oheň. A když to tak pozoroval ten 
poslední trosečník, řekl si: „Když oni ne, ani já ne!“ Tak zde našli 
všichni smrt. A přitom každý svíral pevně svoje dřevo v rukou. Neumřeli 
proto, že kolem byla zima, ale proto, že měli led ve svém nitru. 

Přemýšlejme: neskomírá ohníček někde blízko nás? Není třeba více 
světla a tepla? Vždyť i já na ten oheň mohu něco přiložit… 

/www.pastorace.cz,  převzato z knihy P. Jan Rybář, SJ, Musíš výš, 

 vydalo nakladatelství Grantis / 

http://farnostsj.cz/
http://www.grantis.cz/


Různá oznámení 
Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce pořádá a zve na duchovní cvičení 

pro muže na téma „BLAZE MUŽI, KTERÝ DŮVĚŘUJE HOSPODINU“ 

od čtvrtka 13. února do neděle 16. února 2020 
Přednášky: P. Vojtěch Koukal 

Na své cestě ke zralosti se necháme inspirovat biblickými postavami 
mužů, kteří následovali Hospodina. 

Součástí programu jsou přednášky, osobní čas adorace, společná liturgie,  

sdílení ve skupinkách, možnost duchovního rozhovoru a zpovědi.  
Od čtvrtka večera do soboty večera jsou účastníci pozváni vstoupit do ticha,  

a tím se lépe disponovat pro Pánovo působení ve svém srdci. 
Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek www.blahoslavenstvi.cz  
na online přihlašovacím formuláři. V případě, že se nemůžete zúčastnit setkání nebo duchovních 
cvičení, na které jste se přihlásili, včas nám to oznamte na e-mailovou 
adresu:  akce@blahoslavenstvi.cz nebo telefonicky: 739 092 799. Prosíme Vás, abyste se 
přihlašovali jenom v případě, že máte zájem o dané téma. Pokud chcete poznat blíže život  
v Komunitě Blahoslavenství, využijte k tomu pobyt: V Komunitě s Komunitou. 
Pro vaši informaci uvádíme, že všechny náklady spojené s duchovním cvičením (ubytování, 
strava, režijní náklady) činí 1 650,- Kč na jednoho účastníka.  
Duchovní cvičení začíná ve čtvrtek mší svatou v 18:00 a končí v neděli po obědě kolem 14:00h. 

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

Milí farníci,  

na vývěsce v předsíni našeho kostela najdete vlastnoručně napsaný dopis 

s obrázkem od indického chlapce Jeevana Karanje, kterého mnozí z vás 

podporujete v rámci charitního projektu Adopce na dálku® a každoročně 

přispíváte na podporu vzdělávání v rámci postní almužny. Jelikož dopis  

od Jeevana přišel až po Vánocích, zveřejňujeme jej až nyní. Zde je překlad 

anglického textu dopisu: 

Drazí přátelé,  

srdečně vás zdraví Jeevan. Díky vašim modlitbám a přáním všeho 

dobrého se mi daří dobře a doufám, že vám také. Nejprve vám přeji 

radostné Vánoce a milostiplný Nový rok 2020. 

Děkuji za všechnu pomoc a dary, které jsem od vás obdržel. Studium  

mi jde dobře. Rád každý den chodím do školy. Je to šťastný pocit. 

Mám dobré učitele a také dobré kamarády ve škole. Chtěl bych se 

stát inženýrem. 

Loni jsme měli méně deště, ale stačilo to na úrodu. Stále ještě potřebujeme dobrý 

déšť, abychom měli pitnou vodu. V některých částech našeho státu a země byly 

povodně a lidé ztratili všechno. Naše politická situace není tak dobrá. Menšiny jako 

křesťané, muslimové a lidé z nižších společenských vrstev hodně strádají a jsou 

terčem útoků. Moji rodiče a sourozenci jsou v pořádku. My všichni na vás pamatujeme 

ve svých modlitbách. Předtím, než ukončím svůj dopis, vám děkuji za to, že přispíváte 

na mé školné a studijní materiály. Děkuji vám za vánoční dárek. Děkuji mnohokrát.  

Ať Bůh žehná vám a vašim rodinám. Děkuji vám. S láskou, Jeevan.  

http://www.blahoslavenstvi.cz/

