
 

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

13. dubna – 19. dubna 2020, DOBA VELIKONOČNÍ 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

13.4. 

Pondělí v oktávu 

velikonočním 
St. Jičín - 

poděkování Pánu Bohu za obdržené 

dary a milosti s prosbou o dar 

zdraví, Boží požehnání  

a ochranu Panny Marie pro celou 

rodinu a za duše v očistci 

Úterý 

14.4. 

Úterý v oktávu 

velikonočním 
St. Jičín - 

za odpočinutí věčné pro † manželku 

Petru, za celou † rodinu a duše 

v očistci, s prosbou o Prozřetelnost 

Boží pro živou rodinu 

Středa 

15.4. 

Středa v oktávu 

velikonočním 
 

Palačov 14:30 
pohřeb – Ladislav Tvrdý   

/P.František Dostál/ 

St. Jičín - 

na poděkování Pánu Bohu za přijatá 

dobrodiní, za † rodiče, † dva syny, 

duše v očistci, ochranu Boží a 

Panny Marie pro živé rodiny 

Čtvrtek 

16.4. 

Čtvrtek v oktávu 

velikonočním 

 
Sv. Bernardetta 

Soubirousová 

Palačov - 

za rodinu Charvátovu a Konečnou, 

rodiny Randýskovu a Hrynyšinovu 

a za dar zdraví pro živou rodinu 

St. Jičín 15:30 
pohřeb – František Segeťa   

/P.František Dostál/ 

Pátek 

17.4. 

Pátek v oktávu 

velikonočním 
 

St. Jičín 

- 

za † rodinu Indrákovu  

a Vašendovu a dar zdraví pro živou 

rodinu 

14:00 
pohřeb – Jan Heralt   

/P.Radoslav Skupník/ 

Sobota 

18.4. 

Sobota v oktávu 

velikonočním 
St. Jičín -  

za přijetí Božího milosrdenství  

do našich rodin 

Neděle 

   19.4. 

 2. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Neděle  

Božího milosrdenství 

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 

Přidejme se denně ve 20 hod k modlitební výzvě papeže  Františka za ukončení epidemie. 
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. 

Během týdne (mimo dobu bohoslužeb) bude možnost soukromé modlitby  
v otevřené předsíni starojického kostela.  

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

        Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

    12.4.2020                                          20./ročník XI. 
Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. 

Zakázané Velikonoce 2020 
První Velikonoce byly 

překotné, nečekané. 

Ony dny vybočovaly  

ze zajetých kolejí   

a ze zajetých zvyků Izraelitů 

v egyptském zajetí. 

Bůh byl se svým lidem. 

A vyvedl ho ze zajetí  

a otroctví v Egyptě. 

I Velikonoce před dvěma tisíci lety 

byly naprosto jiné a zpočátku úděsné. 

Všem Ježíšovým následovníkům 

připadaly jako zmar a konec všeho v co doufali. 

Jakoby Bůh nebyl či zklamal. 

Bůh byl ale s nimi. 

A nakonec skrze Kristovu smrt a zmrtvýchvstání 

otevřel cestu skrze zmar a otroctví smrti 

do naplněného života s Bohem. 

Po dalších dva tisíce let 

následovalo dalších dva tisíce oslav Velikonoc. 

Proběhly v nejrůznějších dějinných událostech,  

v radostech i pohromách. 

Velikonoce byly v mnohém stejné a vždy i nějak jiné.  

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


Vždy ale promlouvaly do oné konkrétní situace. 

Bůh byl stále se svým lidem. 

A vedl ho po svých cestách k sobě. 

Letos jsou opět Velikonoce, koronavelikonoce. 

Opět stejné  a  v mnohém jiné. 

Tyto dny vybočují ze zajetých kolejí a zvyklostí. 

Kostely jsou zavřené, společné bohoslužby se nebudou konat. 

Podstata Velikonoc se ale nezměnila. 

Bůh je stále se svým lidem. 

A že jsou kostely „zakázané“? 

Kolikrát již v dějinách Velikonoc  

byly společné bohoslužby  zakázané 

a synagogy i kostely zavřené, či zbořené! 

Kolik lidí oslavovalo Velikonoce ve vězení, v lágrech  

či během pronásledování! 

Bůh ale nepřestal promlouvat, vést a zachraňovat. 

Ani tady, ani teď. 

Promlouvá do naší konkrétní situace. 

Do mé, do tvé. 

Promlouvá k tobě. 

Naslouchej mu. 

Stvořil tě k radosti. 

Záleží mu na tobě. 

Miluje tě. 

Na důkaz toho za tebe položil i život. 

Očekává tě s otevřenou náručí. 

Neboj se mu otevřít své srdce. 

Aleluja! 

/www.vira.cz/ 

„Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, 
neboť jejich je nebeské království.“ 

Dnes si připomínáme radostnou událost, kdy Ježíš přemohl smrt, vstal 
z mrtvých, otevřel nám nebe a vykoupil nás od hříchů. Tomuto 
vítězství však předcházelo velké utrpení a vše vypadalo nejdříve jako 
obrovská prohra.  

Mnoho bojujících za spravedlnost musí i v dnešní době 
trpět. Týká se to dětí i dospělých. Sami jsme se už v této 
situaci možná ocitli. Někdy způsobí problém pouze fakt, 
že zůstáváme na straně pravdy.  

Bůh však svůj boj vede jinak, než si představujeme my lidé. Vítězství se 
často dostavuje takovým způsobem, jaký bychom vůbec nečekali. 

Velkým povzbuzením jsou proto Ježíšova slova „Blahoslavení, kdo 
jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské 
království“ (Mt 5,10). Ježíšovo vzkříšení je pro nás největší zárukou, že 
když se zde na zemi přidržíme jeho a budeme konat to, co je správné, 
budeme s ním věčně v jeho království.  Zkusme v tomto týdnu vytrvat 
na straně dobra s vědomím, že Ježíš překonal smrt a že s ním bude 
překonáno každé zlo. Radujme se tento týden z Ježíšova vítězství, 
z toho, že je náš Vykupitel a že k němu patříme. 

/POSTNÍ AKTIVITA, kc.biskupstvi.cz/ 

Různá oznámení 
V posledním čísle časopisu ostravsko-opavské diecéze Okno byl 

otištěn článek na téma Jak hospodaří církev v nouzovém stavu? 

Generální vikář Mons. Martin David mimo jiné uvádí: „To, že se 

nekonají bohoslužby, a tím pádem neprobíhají obvyklé sbírky, které 

jsou důležitým zdrojem příjmu farností, bude na hospodaření farností  

i diecéze dopad určitě mít. Proto chci vybídnout věřící, aby svoji 

farnost podpořili například jednorázovým darem, protože tzv. 

režijní náklady v podobě plateb za elektřinu, plyn apod. musí farnosti 

dále hradit, i když nemají příjmy.“ V souvislosti s touto výzvou zde 

uvádíme také číslo účtu farnosti Starý Jičín: 1761379339/0800. 
Všem dárcům předem velké Pán Bůh zaplať  

 

Skládací papírové schránky „Postničky“, do kterých jste během postní doby 
střádali postní almužnu (na podporu vzdělávání adoptivního indického chlapce 
Jeevana Karanje), si zatím ponechejte doma na dobu, než se opět začnou sloužit 
veřejné mše svaté. Termín přinesení postniček bude předem oznámen.  


