
 

 

10. února – 16. února 2020 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

10.2. 

Památka  

sv. Scholastiky, panny 
St. Jičín 17:00 za Ing. Ivo Stránského 

Úterý 

11.2. 

Panny Marie Lurdské 

 
Světový den nemocných 

Petřkovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za Anastazii Krutílkovou 

k nedožitým 86.narozeninám,  

† manžela, 2 † rodiče, † rodinu 

Vahalíkovu a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu 

Středa 

12.2. 

Středa 5. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

15:00 pohřeb – Jiřina Fusková  

17:00 

 

za rodiče Mičulkovy, 

živé rodiny a ochranu Boží  

a Panny Marie 
+po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

13.2. 

Čtvrtek 5. týdne  

v mezidobí 
 

Fatimský den 

Janovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Pátek 

14.2. 

Pátek 5. týdne  

v mezidobí 
 

Sv. Valentýn 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá 

za † rodiče Rybářovy, † syny 

Josefa a Františka, † vnuka 

Daniela a duše v očistci 

Sobota 

15.2. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 

 

17:00 

 

za † Josefa Hanzelku,  

† manželku a za † rodinu  
/o.Dušan/ 

Neděle 

16.2. 

6. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  10:00 

za živou a † rodinu,  

za uzdravení rodokmenu  

a na jistý úmysl /o.Radoslav/ 

+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Pawel/ 

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

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

9.2.2020    5. neděle v mezidobí     11./ročník XI. 
Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude mít světlo života. 

Každý rok v týdnu sv. Valentýna (14. 2.) je Národní týden manželství 

příležitostí pro všechny páry zaměřit se na svůj vztah. Valentýn je synonymem 

romantiky a týden manželství se jí určitě vyhýbat nebude, stejně jako přátelství, 

komunikaci, odpuštění a radosti, které by v manželství neměly chybět. 

Rádi bychom povzbudili ty, kdo se do manželství chystají nebo už jsou svoji,  

aby v tomto týdnu zvláštním způsobem investovali do svého vztahu,  

který si to určitě zaslouží. Je bláhové si myslet,  

že se nám podaří vymýtit všechny rozvody.  

Ale přinejmenším to naše manželství může být  

bezpečným místem, kde platí slib lásky v dobrém i zlém.  

Dobré manželství není samozřejmost. 
/více na www.tydenmanzelstvi.cz/ 

Často jsem přemýšlel, co by vám, manželům a manželkám, chtěl povědět  
Pán Ježíš. Asi by na vás všechny s láskou pohlédl a chtěl by vás potěšit  

a povzbudit. Možná by řekl: 

 BLAHOSLAVENÍ JSTE VY MANŽELÉ, kteří jste svůj život postavili  
na Bohu, své manželství jste přijali jako dar i službu sobě navzájem a  
v tomto postoji vytváříte prostředí lásky, v němž mohou vyrůstat vaše děti. 

 BLAHOSLAVENÍ JSTE VY, kteří jste sobecky neodmítli děti  
a v důvěře jste v nich přijali Boží dar. Stejně tak i vy, kteří jste přijali cizí 
děti a staráte se o ně jako o vlastní. 

 BLAHOSLAVENÍ JSTE VY, kteří jste starost o váš vzájemný vztah,  
o vaši rodinu a o výchovu dětí nepostavili až za své zaměstnání a záliby. 

 BLAHOSLAVENÍ JSTE VY, kteří si dokážete odpouštět  i těžká 
provinění a začínat znovu, protože právě tím jste znamením milosrdného 
Boha. 

 BLAHOSLAVENÍ JSTE VY, kteří jste lásku neoddělili  
od zodpovědnosti a zůstáváte si věrni, protože právě tím svědčíte  
o absolutní věrnosti Boží. 

 BLAHOSLAVENÍ JSTE VY, kteří jako nejsnazší východisko z těžkostí 
a krizí, které ke každému manželství patří, nevidíte v rozchodu. 

 BLAHOSLAVENÍ JSTE VY, kteří jste se neuzavřeli sami  
v sobě, ale jste zdravě otevřeni vůči světu okolo vás. 

 BLAHOSLAVENÍ JSTE, když se vám kvůli zachování vašeho 
manželského slibu budou ostatní posmívat a považovat vás za hlupáky. 
Nebojte se, vaši odměnu vám nikdo nevezme. 

/P. Mgr. Milan Romportl, www.farnostborova.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení Přestupný rok 2020 je o jeden den delší než jiné roky. 
Tento „den navíc“ připadá na sobotu 29. února a lze jej 
prožít úplně stejně jako jiný víkendový den. Nebo také ne. 
Může být úplně jiný. Výjimečný.  Exerciční dům 

v Českém Těšíně nabízí možnost jej strávit při 
jednodenní duchovní obnově inspirované svatým 
Ignácem z Loyoly. 

„Čekají vás přednášky, ale také ticho, modlitba a rozjímání, mše svatá i příležitost  
ke zpovědi,“ popisuje duchovní cvičení P. ThLic. Jan Wojnar, který rekolekce povede. 
Rozjímat se bude nad tématem „Modlitba se sv. Ignácem z Loyoly“. Program začíná 
v sobotu 29. února v 9.00 a končí v 18.00 hodin. 

Exerciční dům v Českém Těšíně je zařízený na tyto akce včetně stravování. Příspěvek  
na duchovní obnovu včetně oběda a večeře bude 200 korun. Kdo by chtěl přijet již 
v pátek 28. února a v domě přenocovat, může využít zázemí pro ubytování. Cena se tak 
zvýší na 600 Kč. Přihlášky prostřednictvím webového formuláře na www.exercicie.cz 

 

 

https://www.doo.cz/prihlaska/84-jeden-den-navic-se-sv-ignacem-z-loyoly
http://www.exercicie.cz/

