
 

 

24. února – 1. března 2020 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ / DOBA POSTNÍ, Žaltář III. / IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

24.2. 

Pondělí 7. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Viléma a Annu Kalíškovy, 

† dva syny, ochranu Boží  

a Panny Marie pro živou rodinu  

a duše v očistci 

Úterý 

25.2. 

Úterý 7. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče Sládečkovy,  

† syna, † rodinu a Boží ochranu 

pro živou rodinu 

Středa 

26.2. 

POPELEČNÍ 

STŘEDA  

– den přísného postu 
začíná doba postní 

St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

pobožnost křížové cesty 

za farníky 
+po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

27.2. 

Čtvrtek  

po Popeleční středě 
Hůrka 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Pátek 

28.2. 

Pátek 

po Popeleční středě  
St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

 

 

 pobožnost křížové cesty 

dětská mše svatá 

za † Ninu Křivánkovou 

s prosbou o dar zdraví a Boží 

ochranu pro manžela a děti 

Sobota 

29.2. 

Sobota 

po Popeleční středě 
St. Jičín 

 

17:00 

 
18:00 

za živou a † rodinu Hozákovu 

s prosbou o dar víry a vnitřního 

uzdravení 
TICHÁ ADORACE /do 22:00/ 

Neděle 

1.3. 

1. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  8:00 

za živé a † rodiny a za řidiče  

na cestách a na jistý úmysl 
+ po mši sv.pobožnost křížové cesty 

+ 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 

23.2.2020    7. neděle v mezidobí     13./ročník XI. 
Kdo zachovává Kristovo slovo, v tom je Boží láska opravdu přivedena k dokonalosti. 

Bylo, nebylo... 
Na okraji pouště žila se svým starým otcem mladá, krásná dívka 

Sapientia. Měla mnoho nápadníků, kteří se ucházeli nejen o její 
přízeň, ale také o její ruku. Když se ovšem dozvěděli, že dívka si 
vezme za muže jenom toho, kdo splní její podmínku a uprostřed 
pouště jí postaví dům, zklamaně se svých nadějí vzdávali. 
Ale žili v té krajině tři bratři a každý z nich chtěl Sapientii za ženu. 

Nejstarší z nich proto vymyslel způsob, jak zadanou podmínku 
splnit. Z lešenářského materiálu smontoval konstrukci ve tvaru 
příbytku a potáhl ji plátnem. Domníval se, že mírným posunům 
pískového podloží jeho konstrukce lehce odolá. Nepočítal ovšem 
s pouštní bouří, která hned první noc jeho chatrné stavení 
rozmetala. 

Druhý bratr, poučen neúspěchem staršího sourozence, odmítl 
pouhou chatrnou stavbu a rozhodl se postavit pro plánovaný dům 
nejprve nosný pilíř. Posilován nadějí, že pod nánosy písku, tam 
kdesi hluboko pod jejich obrovskou vrstvou, musí být přece pevné 
podloží, začal kopat. Všechen písek, který prošel jeho rukama, 
ukládal nahoře hned vedle jámy. V jeden okamžik se ovšem celá 
vykopaná masa písku dala do pohybu, vrátila se na své původní 
místo a muže pohřbila. 

Nejmladší z bratrů, poučen chybami svých sourozenců, začal 
také kopat hlubokou jámu, protože i on věřil, že vrstvy písku musí 
přece někde končit a kdesi hluboko pod povrchem pouště narazí  

na pevné podloží, kde založí mohutný pilíř 
obytného stavení. Ovšem všechno nepotřebné, 
na co při práci narazil, vyhazoval ven a odvážel 
daleko od prohlubující se jámy. Zbavoval se 
zbytečného balastu, který se mu pletl pod nohy  
a nadto hrozil, že ho může zasypat. Kopal  
a kopal, a když opotřeboval všechny pracovní 
nástroje, začal hrabat holýma rukama.  

http://farnostsj.cz/


A v tu chvíli se stalo to, co vůbec nečekal. Pod jeho zkrvavenými 
prsty vytryskla ze země voda. Omráčilo ho zklamání. Všechna práce, 
námaha i čas byly zbytečné. Ani on podmínku 
nesplní! Ale seshora se ozvala Sapientia a oznámila 
mu, že se stane jeho manželkou, protože nalezl 
více, než hledal, a získal více, než ona požadovala. 
Místo pilíře pro jeden jediný dům otevřel pramen 
tryskající vody, který přinese život mnoha zdejším 
lidem i zvířatům. 

Tento příběh si připomenu vždy, když slyším o odvaze, námaze  

a vytrvalosti lidí, kteří se pustili do hledání základů pravdy i smyslu 

své existence. Příběh, spíše podobenství, o dívce jménem Sapientia, 

z řečtiny přeloženo Moudrost, ukazuje na dvě skutečnosti, které 

máme možnost poznávat každý ve svém životě. Na jedné straně je  

v nás vrozená touha po poznání a nalezení pravdy, krásy a dobra,  

na druhé straně jsou tu tři cesty, kterými se k nim můžeme ubírat. 
/www.vira.cz, zpracováno podle knihy Maxe Kašparů 

Po provaze ke Kristu, kterou vydalo Karmelitánské nakl./ 

 

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

V postní době nejde jen o půst 
Pochmurný čas 

Moje vzpomínky z dětství na postní dobu jsou pochmurné. Nechápal jsem, proč je 

mně (a koneckonců všem, co chodí do kostela) najednou určováno, že se nemáme 

příliš dívat na televizi, chodit do kina, příliš dobře jíst, že se máme vyvarovat 

všeho, co jeví jen známku příjemnosti. Z některých kazatelen (v kostelech bez 

květin a se zahalenými obrazy) jsem slyšel, co všechno nesmíme dělat a jak se 

máme co nejvíce zapírat. Bůh se mi tak do podvědomí dostával jako ten, který 

nám chce co nejvíce zkomplikovat život. A čím nám bude hůře, tím lépe…  
 

Velmi dobře si vybavuji moment, jak jsem se styděl, když jsem  

na Popeleční středu jako malý kluk vycházel mezi „normální“ 

lidi z kostela sv. Kříže Na Příkopech s ušpiněným čelem … 
 

Nechápal jsem, proč to všechno musí být. Možná, že mi to tehdy někdo vysvětlil, 

ale já si to nepamatuji. Pamatuji si jen, že jsem vnímal, že je to všechno kvůli té 

„postní době“, která jako nutné zlo předchází Velikonocům, kdy už konečně 

budeme zbaveni onoho Damoklova meče nesmyslné pochmurnosti a odříkání. 

V postní době nejde jen o půst 
Když jsem se pak v dospívání osamostatnil ve víře, byla jedna z prvních věcí, 

kterou jsem zkoumal, právě postní doba a půst. (A zkoumám dodneška…)  

Z mého zkoumání nyní vím, že v „postní době“ nejde v první řadě o půst. Půst 

je jen jedním z prostředků k něčemu důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, 

hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a odříkání! Ale obrácení se  

k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě žiji. 

Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba se  

od něčeho jiného odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco většího, 

musím odložit to, co v nich může překážet. V tom je podstata neustálého 

rozlišování kudy nás Bůh vede, co nám nabízí a co je pro nás dobré. 

Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky  

na cestě obrácení: „půst“, „modlitbu“, „almužnu“ a „smíření“. Modlitbou se 

člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat jeho 

život. Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to, 

čeho se zřekl, poskytuje potřebným – což je podstatou „almužny“. Smíření 

pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě.  

Požehnanou postní dobu! 
/ www.pastorace.cz,  z knížky Ve víru víry, autor: Ignác Mucha/ 

Různá oznámení 

 

http://www.vira.cz/
http://www.ikarmel.cz/kniha/Po-provaze-ke-Kristu_101745.html
http://www.pastorace.cz/
http://ikarmel.cz/kniha/Ve-viru-viry_101616.html

