
 

Po dobu trvání nouzového stavu budou kněží slavit mše svaté bez účasti lidu  
na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. 

6. dubna – 12. dubna 2020, DOBA POSTNÍ, Žaltář II. týdne 

VELIKONOČNÍ TRIDUUM A DOBA VELIKONOČNÍ  

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

6.4. 

PONDĚLÍ  

SVATÉHO TÝDNE 
St. Jičín - 

za rodinu Handrychovu  

a Hrachovcovu s poděkováním  

za přijatá dobrodiní za dceru 

Moniku 

Úterý 

7.4. 

ÚTERÝ 

SVATÉHO TÝDNE 
St. Jičín - 

za † manžela k nedožitým 

80letům, † rodiče Janýškovy  

a Zdražilovy a za živou rodinu 

Středa 

8.4. 

STŘEDA 

SVATÉHO TÝDNE 
St. Jičín - 

za † tatínka k nedožitým 

100letům, za nemocnou osobu  

a pro živou rodinu ochranu 

Boží a Panny Marie 

není modlitební společenství 

Čtvrtek 

9.4. 

ZELENÝ  

ČTVRTEK 

Janovice - není mše svatá 

St. Jičín 17:00 

za kněze  

BEZ ÚČASTI LIDU 
nekoná se přenesení Nejsvětější 

svátosti oltářní (do Božího hrobu),  

Eucharistie po celé triduum 

zůstává v hlavním svatostánku 

Pátek 

10.4. 

VELKÝ PÁTEK 

den přísného postu 
St. Jičín 15:00 

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU 

BEZ ÚČASTI LIDU 
nebude celonoční tichá adorace 

Sobota 

11.4. 

BÍLÁ SOBOTA 

Slavnost 
Zmrtvýchvstání Páně   
Velikonoční vigilie 

St. Jičín 18:30 

za farníky a za všechny  

katechumeny 

BEZ ÚČASTI LIDU 

Neděle 

   12.4. 

Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 
 

HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ  

St. Jičín  8:00 
za farníky 

BEZ ÚČASTI LIDU 

St. Lhota - není mše svatá  

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

Sledujte přímé přenosy bohoslužeb na TV NOE, radiu Proglas či internetu -  www.mseonline.cz 

Ve Svatém týdnu se farníci mohou v uvedený čas s o.Petrem duchovně spojit  
ve svých domovech, a také se denně ve 20 hod přidat k modlitební výzvě papeže  Františka  
za ukončení epidemie. Na www.cirkev.cz najdete instruktážní videa ke slavení velikonočních 
obřadů v rodině. Také se doporučuje Denní modlitba celé církve – Breviář, který je dostupný  

na www.breviar.cz a lze jej také zdarma stáhnout jako aplikaci do mobilu či tabletu. 

Od Květné neděle bude během dne možnost soukromé modlitby v otevřené předsíni  
starojického kostela (mimo dobu bohoslužeb).  

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

  5.4.2020     KVĚTNÁ NEDĚLE            19./ročník XI. 
Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.  

Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno. 

http://farnostsj.cz/
http://www.mseonline.cz/
http://www.cirkev.cz/
http://www.breviar.cz/


Drazí bratři a sestry, milovaní farníci. 

Letošní těžká zkouška, kdy nebudeme moci slavit obřady 
Svatého týdne a následné vítězné ALELUJA se může stát 

obrovskou silou a mocí tryskající  
z Kristova Srdce ve spojení s Mariiným.  
Jsem s Vámi v denní mši svaté doma  
a v duchu Vás a Vaše drahé objímám  

a žehnám. Ave + P.Petr Dokládal 
                                         ************************************************************ 

Drazí věřící, 

za pár dní oslavíme Velikonoce, které jsou pro většinu z nás 
neodmyslitelně spojeny s vykonáním velikonoční svaté zpovědi. Už nyní 
je jasné, že letošní slavení největších křesťanských svátků bude 
jiné, než bychom si přáli. Opatření vlády se prodloužila na další dny, 
což zasáhne také možnost vykonání velikonoční svátosti smíření.  

Mnozí si pamatují, jak se v katechizmu učili, že katolický křesťan je 
povinen vykonat alespoň jednou za rok svatou zpověď a to v době 
velikonoční. Právě proto tuto skutečnost prožívá nejhůře starší 
generace. Zároveň v současné době pandemie je to právě ona starší 
generace, která je nejvíce zranitelná a ohrožená. Někteří byste byli 
ochotni přijít ke svaté zpovědi i za cenu setkání s ostatními v kostele, 
což znamená riziko. Chceme být nejen poslušni vládním opatřením  
a dávat dobrý příklad, ale také chceme chránit každého z vás před 
možností nebezpečí. Z tohoto důvodu se z rozhodnutí biskupa 
před Velikonocemi zpovídat nebude.  

Velikonoční svátost smíření se bude konat po ukončení karanténních 
opatření po svátcích, kdy bude rozšířená možnost podobně, jako tomu 
běžně bývá před svátky, včetně cizích zpovědníků.  

Před Velikonocemi je vhodné provést doma zpytování svědomí a lítost 
nad hříchy s prosbou o Boží odpuštění. Je vhodné připojit četbu 
evangelia, například podobenství o marnotratném synovi, ztracené ovci 
a podobně, a chvíli se nad textem zamyslet. 

Boží milosrdenství je nezměrné a určitě není Božím přáním, abychom se 
vydávali nebezpečí a riskovali zdraví své i jiných. 

Martin David 
generální vikář 

„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.“  

Přestože si o této neděli připomínáme Ježíšův slavný vjezd  

do Jeruzaléma, evangelium popisuje Ježíšovo utrpení a smrt (Mt 26,14-27,66).  

Během těchto dvou situací můžeme odhalovat význam slov 

„Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví“ (Mt 5,5).  

V Ježíšově příjezdu do Jeruzaléma na oslátku vnímáme 

velký symbol (srov. Zach 9,9), stejně tak i v jeho mlčení před 

žalobci.  Není to však tichost pramenící ze slabosti, ale z pokory, která 

zná svou cenu a nepotřebuje si nic dokazovat. Doba, ve které žijeme, 

přeje těm, kdo více mluví, kdo se umí prosadit, udělat si reklamu, 

pokořit své soupeře. Tichost a pokora se moc „nenosí“. Přesto však 

příslib o tom, že tiší dostanou zemi za dědictví, platí i pro nás. Když 

totiž někdo umí ovládat své emoce a dokáže se ke druhým chovat 

vlídně a s úctou, pročišťuje atmosféru mezilidských vztahů. Rozšiřuje 

tak kolem sebe dobro, a to nelze ničím nahradit. Pokusme se v tomto 

týdnu o tichost a pokoru, a uvidíme, jak se naše vztahy promění. 
/POSTNÍ AKTIVITA, kc.biskupstvi.cz/ 

Touto modlitbou svěřil papež František město 
Řím, Itálii a celý svět pod ochranu Panny Marie. 

Maria, 
ty záříš vždycky na naší cestě 
jako znamení spásy a naděje. 

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, 
jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově 

a zachovala svou víru pevnou. 
Ty, Záchrano římského lidu, víš čeho nám zapotřebí 

a jsme si jisti, že se postaráš 
aby se, jako v Káni Galilejské, 
mohla navrátit radost a veselí 

po této chvíli zkoušky. 
Pomoz nám, Matko božské lásky, 
abychom se připodobnili vůli Otce 
a učinili to, co nám řekne Ježíš, 
který vzal na sebe naše utrpení 

a obtížil se našimi bolestmi 
aby nás – skrze kříž – přivedl k radosti vzkříšení. Amen. 



Modlitba pro čas epidemie (Kerry Weber) 

Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou 
nemoc a každou chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. Přijď 

nám na pomoc i teď, když se po celém světě rozšířil koronavirus,  
a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku. 

o Uzdrav ty, kteří virem onemocněli. Ať mají dobrou zdravotní péči, 
která jim navrátí sílu a zdraví. 

o Uzdrav nás ze strachu, který národům brání spolupracovat  
a bližním vzájemně si pomáhat. 

o Uzdrav nás z pýchy, s níž bychom se domnívali, že nemoc,  
která nezná hranic, se nás netýká.   

o Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku v této 
nejisté a smutné době. 

o Buď s těmi, kdo na virus zemřeli. Ať spočinou s tebou v tvém  
věčném pokoji. 

o Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich 
strachu a smutku buď s nimi a chraň je před nemocí  
a beznadějí. Ať zakusí tvůj pokoj. 

o Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří se 
snaží všechny zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom 
vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj a dávej jim svůj pokoj. 

o Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost, aby jednali 
s láskou a skutečným zájmem o dobro lidí, kterým mají sloužit. 
Dej jim moudrost, aby věnovali prostředky na dlouhodobá řešení, 
která pomohou připravit se na podobné epidemie v budoucnosti  
a předcházet jim. Ať na nich spočine tvůj pokoj, když o něj  
na zemi společně usilují. 

o Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto 
nemocí hodně nebo jen málo, Ježíši Kriste, zůstávej s námi.  
Buď s námi, když bojujeme o životy, a když je oplakáváme. 
Pomáhej nám vytrvat a být připraveni.  Kéž naše úzkosti vystřídá 
tvůj pokoj.  

o Ježíši Kriste, uzdrav nás. 

/ www.cirkev.cz ,  
Kerry Weber je výkonná editorka magazínu America, celostátního týdeníku amerických jezuitů,  

český překlad: P. Tomáš Roule, spirituál Papežské koleje Nepomucenum v Římě/ 

Představený Fatimského apoštolátu v České republice 
Mons. Pavel Dokládal všechny moc zdraví a na webových 
stránkách www.cm-fatima.cz mimo jiné zveřejňuje 
následující doporučení, resp. Manuál: 

http://www.cm-fatima.cz/


Velikonoce ve stínu koronaviru 
Letošní Velikonoce roku 2020 se stanou naprosto bezprecedentní událostí 

nemající obdoby v dějinách společností. Největší svátky v roce budeme 
prožívat v soukromí svých domovů bez účasti věřících a papež, náměstek 
Kristův, bude osamocený v ohromných prostorách Svatopetrského náměstí. 

Stalo se něco, na co neexistuje odpověď, ale co je nutné přijmout jako 
realitu a uznat, že existence člověka nezávisí jen na jeho hmotném 
zabezpečení, ale především na podstatě jeho duše. 

Jsme křesťané pokřtění ve znamení kříže, který obsahuje vertikálu 
směřující k nebi a horizontálu existenčních potřeb člověka. Kříž je znamení 
potupné smrti a hrůzy utrpení na jedné straně, ale jeho přijetím je povýšen  
na prostředek spásy. Toto povýšení se událo skrze člověka a zároveň Boha - 
Ježíše Krista. Zde je základ křesťanství.  

Každý člověk obdařený rozumem a svobodnou vůlí ve všech dobách  
na celém světě vždy zaujímá k této skutečnosti nějaký postoj. Přijímá jej  
a stává se věřícím v Boha, odmítá jej, ale věřícím zůstává a nahrazuje Ho 
bůžky všeho druhu. Dalším postojem je indiference čili hra na postoj, že jej 
tyto věci nezajímají. Svou energii, schopnosti, um a další hodnoty přijímá 
vesměs samozřejmě nebo dokonce připisuje svým zásluhám. Žije a chová se, 
jako by Boha nebylo. Svou naději vkládá ve vědu, hospodářské a politické 
priority, užívá si mnoha příjemných hodnot, které stále posunuje do roviny 
samozřejmosti. Na vývoj okolního světa zpravidla nereaguje a postupně 
dochází k silnému otupení a etickému vyprázdnění s následným projevem 
apatie, cynismu a ignorace. Takový vývoj trvá i mnohá desetiletí a dnešní 
starší lidé již poznali mnoho závažných otřesů ve svých životech. Obvykle se 
ale na vše zapomnělo uklidněním situace a změnou demografické struktury 
společnosti. 

Odklon od vertikály a jednostranný příklon k horizontále následkem vývoje 
společnosti v oblasti hospodářství v rovině konzumu postupně přinesly ztrátu 
kritického myšlení a pevného bodu, kterým byl, je a musí být Bůh. 

Ignorací Božího zákona jsme vstoupili do oblasti nebezpečné relativizace 
hodnot etických, mravních, společenských. Biblický pád části andělů  
ve známém „NON SERVIAM“, „nebudu sloužit“ se projevil tím, že se člověk 

odvážil vstoupit do stvořitelského díla Božího, zpochybnit postavení 
muže a ženy, vytvořit něco, co normální člověk nedokáže ani vyslovit, 
když je legitimizována hra, v níž Ježíš Kristus znásilňuje muslimku  
a další blasfemicky urážlivé a odpor vzbuzující projevy. To, že to tak 
většina společnosti nevnímá, svědčí o tragickém propadu základních 
duchovních hodnot. Současně je ale důležité vyzdvihnout naději,  
že mnoho lidí si bude více uvědomovat stav, ve kterém jsme se ocitli  
a zvláště nadějný je pohled na část mladé generace, která právě v té 
horizontální poloze tím, že chce pomáhat, může nacházet vertikálu.  
Tak se rýsuje začátek nového člověka vykoupeného Kristovou krví, který 
ve své integritě pojímá plnost svého lidství. 

Osobně věřím i v nápravu a přehodnocení mnohých stovkami let 
utvářených názorů, že si člověk ve všem pomůže sám. Je to iluze. 
Nemohu také souhlasit s obecně pojímanými tvrzeními, že koronavirus 
nemohl nikdo očekávat. Jistě nejde o tento přesný termín. Bohužel ale 
mnohdy naprostou negací a ignorací nejen slov Bible, ale i mnohých  
i církevně uznaných poselství, z nichž bych chtěl jmenovat především 
Fatimu, ale i Lurdy, La Salettu, Medjugorje a další, byly zcela ignorovány 
a mnohým jsou dosud tato místa neznámá. Zní to v dnešní době až 
absurdně, když se dozvíme, že někdo na světě upekl největší koláč,  
ale neví nic např. o Fatimě. 

Právě zde vidím osobně naději, že dojde k tomuto protržení bariér  
a věřící lidé ve své vnitřní svobodě poznají PRAVDU, která je 
osvobozuje. Panna Maria ve Fatimě řekla, že její Neposkvrněné Srdce 
zvítězí. Určitě se tak stane, jen my musíme mít více víry. 

Velikonoce 2020 budou zcela jiné, ale ač to zní bolestně, mohou 
přijetím doby bolesti nabýt nepřemožitelné síly. 

Historie zná mnoho pokusů církev zničit a lidský 
fanatismus na mnoha místech se o to znovu a znovu 
pokouší. Jenže BRÁNY PEKELNÉ JI NEPŘEMOHOU.  

Radujme se a modleme, abychom prošli zkouškou  
 a u Pána v nebi zakoušeli radost věčného života.   

Žehnám vám 
   P.Petr Dokládal 


