
Bohoslužeb se může od pátku 24. 4. do neděle 10. 5. 
účastnit NEJVÝŠE 15 osob (včetně kněze a přisluhujících), tj. 

POUZE FARNÍCI, KTEŘÍ MAJÍ NAPSANÝ ÚMYSL MŠE SV. NA DANÝ DEN. 

27. dubna – 3. května 2020, DOBA VELIKONOČNÍ, žaltář III.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

27.4. 

Pondělí po 3.neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

za † Jaroslava Krutílka, † rodiče  

a živou rodinu 

Úterý 

28.4. 

Sv. Petra Chanela, 

kněze a mučedníka 

Sv. Ludvíka Marie 

Grigniona 

z Montfortu, kněze 

St. Jičín 17:00 

za † Helenu Klosovou, její  

† rodiče, sourozence, švagrové, 

švagry a duše v očistci 

Středa 

29.4. 

Svátek sv. Kateřiny 

Sienské, panny  

a učitelky církve, 

patronky Evropy 

St. Jičín 17:00 

za † Václava Majkuse, † syna 

Ladislava a Boží požehnání  

pro živou rodinu 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

30.4. 

Sv. Zikmunda, 

mučedníka 

Sv. Pia V., papeže 

St. Jičín 17:00 
za otevření kostelů, ochranu 

věřících a za nemocné 

Pátek 

1.5. 

 

Sv. Josefa, dělníka 
 
 

STÁTNÍ SVÁTEK 
 
 

1.pátek v měsíci 

 

St. Jičín 

- není mše sv. v pečovatelském domě  

15:00 

17:00 

 

 

 
 

svátost smíření 

na poděkování Pánu Bohu za 

obdržené dary a milosti s prosbou 

o dar zdraví, Boží požehnaní  

a ochranu Panny Marie pro celou 

rodinu a za duše v očistci 

Sobota 

2.5. 

Památka  

sv. Atanáše, 

biskupa  

a učitele církve 
 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 

za živé a † řeholní sestry  

a na jejich úmysl 

+ po mši sv. svátost smíření 

+ litanie k Panně Marii Fatimské  

a modlitba sv. růžence  

se zasvěcením jednotlivých stavů 

Neděle 

   3.5. 

 4. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Neděle  

Dobrého pastýře 
 

Sv.Filipa a Jakuba 
 

Den modliteb  

za povolání  
k duchovnímu stavu 

St. Jičín  

8:00 za živé a † hasiče  /o.Petr/ 

9:00 - 
10:30 

možnost individuálního přijetí  

sv. přijímání (po skupinkách) 

St. Lhota 

10:00 -
10:45 

svátost smíření 

+ možnost individuálního přijetí  

sv. přijímání (po skupinkách) 

10:45 
za Marii Pavlíkovou, rodiče  

a duše v očistci   /o.Petr/ 

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

Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi  
a v rozhlase až do úplného zrušení omezení (8.června). 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

  26.4.2020        3. neděle velikonoční            22./ročník XI. 
Pane Ježíši, odhal nám smysl Písma, učiň, ať naše srdce hoří, když k nám mluvíš. 

 

 
Dítě mé, 

Ty mě možná neznáš, ale Já o tobě vím úplně všechno … Žalm 139,1 
Vím o tom, kdy si sedáš a kdy vstáváš … Žalm 139,2 
Dobře znám všechny tvé cesty … Žalm 139,3 
Dokonce znám i počet vlasů na tvé hlavě … Mt 10,29-31 
Stvořil jsem tě k mému obrazu … 1.Mojžíšova 1,27 

Ve mně žiješ, pohybuješ se, prostě jsi … Skutky 17,27-28 
Protože jsi mým potomkem … Skutky 17,28 
Znal jsem tě dřív, než jsi byl počat … Jeremiáš 1,4-5 
Vybral jsem si tě, už když jsem plánoval stvoření … Efezským 1,11-12 
Tvůj život není omyl, neboť všechny tvé dny jsou zapsány v mé 
knize … Žalm 139,15-16 

Stanovil jsem přesný den tvého narození a taky to, kde budeš žít 
… Skutky 17,26 

Bázeň budí tvé podivuhodné stvoření … Žalm 139,14 
V lůně tvé matky jsem tě utkal … Žalm 139,13 
A přivedl na svět v den tvého narození … Žalm 71,6 
Jsem nesprávně vykládán těmi, kdo mě neznají … Jan 8,41-44 

Nejsem chladný ani hněvivý Bůh, ale jsem dokonalým vyjádřením 
lásky … 1.Janův 4,16 
Toužím tě zahrnout svou láskou … 1.Janův 3,1 
Jednoduše proto, že jsi mým dítětem a Já tvým Otcem … 1.Janův 3,1 

Nabízím ti víc, než by ti kdy mohl nabídnout tvůj pozemský otec … 
Matouš 7,11 
Neboť Já jsem dokonalý Otec … Matouš 5,48 

Vše dobré, co dostáváš, ti dávám Já … Jakub 1,17 
Jsem ten, který se o tebe vždy postará a naplní všechny tvé 
potřeby … Matouš 6,31-33 

Mé plány pro tvou budoucnost byly vždy plné naděje … Jeremiáš 29,11 
Protože tě miluji nekonečnou láskou … Jeremiáš 31,3 
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Mé myšlenky na tebe jsou nespočetné – stejně tak jako jsou zrnka 
písku na mořském břehu … Žalm 139,17-18 

S jásáním se z tebe raduji … Sofoniáš 3,17 

Nikdy ti nepřestanu prokazovat dobro … Jeremiáš 32,40 
Protože jsi mým předrahým vlastnictvím … 2. Mojžíšova 19,5 
Z celého srdce a duše tě toužím zaopatřit … Jeremiáš 32,41 

Chci ti ukázat mocné a úžasné věci … Jeremiáš 33,3  
Když mě budeš z celého srdce hledat, najdeš mě … 5. Mojžíšova 4,29 

Raduj se ve mně a dám ti vše, po čem touží tvé srdce … Žalm 37,4 

Neboť jsem to Já, kdo v tobě probouzí tyto touhy … Filipským 2,13 

Můžu pro tebe udělat mnohem víc, než si dokážeš představit … Ef 3,20 

Protože jsem Ten, kdo tě dokáže nejvíc povzbudit … 2. Tesalonickým 2,16-17 

Jsem taky Otcem, který tě potěší v každém tvém trápení … 2. Kor 1,3-4 

Jsem ti nablízku, když máš zlomené srdce … Žalm 34,18  
Tak jako pastýř pečuje o svou ovci, tak i Já tě tisknu ke svému srdci … 
Izaiáš 40,11 

Jednoho dne setřu všechny slzy ze tvých očí … Zjevení 21,3-4 

Jsem tvůj Otec a miluji tě stejně tak, jako svého syna, Ježíše … J 17,23 

Skrze Ježíše můžeš poznat mou lásku k tobě … Jan 17,26 
On je dokonalým vyjádřením mé existence … Židům 1,3 

Přišel, aby ti dokázal, že Já jsem s tebou, ne proti tobě … Římanům 8,31 
A taky ti sdělit, že nepočítám tvé hříchy … 2. Korintským 5,18-19 
Ježíš zemřel pro mé a tvé smíření … 2. Korintským 5,18-19 
Jeho smrt byla tím nejzazším vyjádřením mé lásky k tobě … 1.Janův 4,10 
Vzdal jsem se všeho, co jsem miloval, abych mohl získat tvou lásku … 
Římanům 8,31-32 
Když přijmeš dar – mého Syna Ježíše – získáš mě … 1.Janův 2,23 
A nic už tě nikdy neoddělí od Mé lásky k tobě … Římanům 8,38-39 

Vrať se domů a Já přichystám tu největší oslavu, jakou kdy nebe 
vidělo … Lukáš 15,7 

Vždy jsem byl tvým Otcem a také jím zůstanu … Efezským 3,14-15 

Má otázka zní: …Chceš být mým dítětem? … Jan 1,12-13 

Čekám na tebe … Lukáš 15,11-24 

S láskou tvůj Otec, 

všemohoucí Bůh  
http://www.martinosb.eu/ 

Různá oznámení 

Mnozí se v současnosti dotazují, jak je to v této době šíření 
koronaviru se SVÁTOSTÍ SMÍŘENÍ. Přinášíme inspiraci textu  

ze Slovenska, který se dá aplikovat i na českou situaci. 

Individuální svaté zpovědi na požádání nejsou zakázány. Zpovídat 
se má přednostně ve zpovědnici, která je opatřena mřížkou, a na tu 
je třeba dát průsvitnou zábranu, která zamezí šíření viru. 

Prosíme zároveň věřící, aby brali ohled na výjimečnou situaci a na to, že i kněží 
mohou onemocnět, a pak už nebudou k dispozici ani těm, co se ocitnou v ohrožení 
života. Nemůžeme si v těchto okolnostech všichni žádat všechno, na co jsme běžně 
zvyklí. Na druhé straně máme příležitost lépe si uvědomit a připomenout, že je třeba 
pravidelně zpytovat svědomí a litovat hříchy. 

Věřící z katechismu vědí, že existuje i tzv. dokonalá lítost. Článek 1452:  

Vyvěrá-li lítost z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se „dokonalá“ lítost 
nebo lítost z lásky [contritio]. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také 
odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, 
jakmile to bude možné. 

Využijme nyní tuto možnost. Je potřeba si pravidelně zpytovat svědomí, 
vzbuzovat lítost a chránit se hříchu. Pokud zavádíme bezpečnostní opatření, aby 
se COVID-19 nešířil, je potřeba se samozřejmě vyhýbat i nákaze hříchu. Vyhýbat se 
blízké příležitosti, nevystavovat se zbytečně situacím, ve kterých člověk může  
do hříchu upadnout. Naopak, více se modlit, více číst Písmo a duchovní literaturu. 

Tak jako lidé dostávají informaci, že v současnosti nemají se vším chodit k lékaři, 
protože ho mohou vyřadit ze služby, měli bychom brát v úvahu také zdraví kněží - 
zejména těch, co jsou starší, nebo trpí chronickými nemocemi. 

Je tu čas zkoušky, který prověří i to, jaká je naše víra. Je tu čas být na sebe o něco 
náročnější. Svátosti jsou nesmírně vzácné: jsou to pro nás viditelné znaky neviditelné 
milosti, stanovené Kristem. Avšak neviditelná Boží milost v nás působí, i když nám její 
viditelné znaky dočasně nejsou plně k dispozici. Věříme tomu? 

Nabízí se i otázka na zpytování svědomí: nezvykl jsem si náhodou na svatou 
zpověď jako na „náplast“, kterou přikrývám symptomy pocházející z hlubších příčin, 
například z pýchy, egoismu, závisti, či strachu? Neopakuji tam dokola totéž, abych 
odešel, snad na chvíli spokojený, ale bez toho, abych se opravdu obrátil nebo 
alespoň posunul k lepšímu? Nyní je příležitost jít do hloubky. Přemýšlet. Zpytovat. 
Litovat. Měnit. 

Pokud zpověď skutečně potřebuji a skutečně jsem na ni dobře připraven, mohu o ni 
individuálně požádat. Berme však tento čas i jako příležitost k delšímu a hlubšímu 
zpytování svědomí. A jako příležitost pro náročnější přípravu na dobrou svatou 
zpověď. 

/ Martin Kramara, mluvčí Konference biskupů Slovenska, www.cirkev.cz/ 
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