
 

 

2. března – 8. března 2020 

DOBA POSTNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

2.3. 

Pondělí  

po 1.neděli postní 
St. Jičín 17:00 

za † Alenu Andersovou,  

† manžela, † maminku  

a duše v očistci 

Úterý 

3.3. 

Úterý 

po 1.neděli postní 

Petřkovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za Mons. Pavla Dokládala  

na poděkování za 68 let života  

a za Fatimský apoštolát v ČR  

Středa 

4.3. 
Sv. Kazimíra St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

pobožnost křížové cesty 

na úmysl o.biskupů 
+po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

5.3. 

Čtvrtek 

po 1.neděli postní 
St. Jičín 14:30 pohřeb – Božena Krutílková  

Pátek 

6.3. 

Pátek 

po 1.neděli postní 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

15:30 

16:20 

17:00 

 

 

 

svátost smíření 

 pobožnost křížové cesty 

za † Marii Vahalovou,  

† manžela Josefa, dceru Věrku, 

† Zdeňka Krutílka a duše 

v očistci 

Sobota 

7.3. 

 

Sv. Perpetuy  

a Felicity, mučednic 

 

1.sobota v měsíci 

 

St. Jičín 

 

8:00 

 

za † Rudolfa Macíčka, Václava 

Kelara, Marii Šamajovou, Olgu 

Krutílkovou, Dagmar Rýdlovou  

a Alenu Andersovou a všechny 

koledníky, kteří se zapojili  

do Tříkrálové sbírky a za duše  

v očistci 
+ po mši sv. litanie k Panně Marii 

Fatimské a modlitba sv. růžence  
se zasvěcením jednotlivých stavů 

Neděle 

8.3. 

 

 

2. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 

 

St. Jičín  8:00 

za † Josefa Kremla,  

† manželku, rodiče z obou stran  

a ochranu Boží pro živou rodinu 
+ 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 

       1.3.2020           1. neděle postní           14./ročník XI. 
Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. 

POSTNÍ AKTIVITA 
„Blahoslavenství jsou osobním průkazem křesťana,“ říká 

papež František (srov. Gaudete et Exsultate, 63). Proto si je budeme po celou dobu 
postní až ke 2. neděli velikonoční připomínat. Každou neděli si 
představíme jedno blahoslavenství a v následujícím týdnu se 
pokusíme podle něho žít. 

1.neděle postní: 

„Blahoslavení tvůrci pokoje, 
neboť oni budou nazváni 

Božími syny.“  (Mt 5,9) 
 

V dnešním evangeliu (Mt 4,1-11) čteme, jak je Ježíš pokoušen  
na poušti. Ďábel ho chce odvést od jeho poslání a předkládá 
mu příjemné požitky tohoto světa jako záruku štěstí.  
Je to však jen falešná představa.  

I my v dnešní době máme přístup k mnoha věcem, které se 
tváří jako zdroje štěstí, ale vedou nás k soustředění se  
na sebe. Zdroj štěstí však není v tom, že budou uspokojeny 
všechny naše potřeby.  

Ježíš nám odhaluje, v čem štěstí opravdu spočívá. Pravidla 
pro šťastný život shrnul ve svém horském kázání do osmi 
blahoslavenství. Najdeme je v Matoušově evangeliu  
v 5. kapitole (Mt 5,1-12).  Přestože jde o velmi starý text, je to živé 
Boží slovo, které se dotýká každého z nás.  

K evangeliu této neděle je vybráno „Blahoslavení tvůrci 
pokoje, neboť oni budou nazvání Božími syny“. Co to znamená 
tvořit pokoj? Snažit se o to, aby byly mezi lidmi dobré vztahy. 

http://farnostsj.cz/


Toho docílíme jenom tak, že bližním budeme projevovat lásku, 
že je budeme vnímat a respektovat je. Kdo rozsévá pokoj, ten 
smýšlí o druhých upřímně, nešíří pomluvy a zbytečně nekritizuje, 
své bližní dokáže ocenit (srov. Gaudete et exsultate, čl. 87 a 88).  

Z evangelia je patrné, že i Ježíši, Synu Božímu, 
jde o pokoj mezi lidmi a Bohem. Když odolává 
ďábelským pokušením, stále myslí na svůj úkol,  
na nás a na naše vykoupení.  

Buďme proto následující týden i my takoví tvůrci pokoje. 
Inspirací k tomu nám mohou být lístečky s předsevzetími  
na tento týden, které najdete v košíku u „Hory blahoslavenství“. 
Zároveň si na horu můžete připevnit jednu postavičku a rozšířit 
tak zástup těch, kteří se snaží v Písmu svatém naslouchat 
Ježíšovým slovům.  

Různá oznámení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


