
 3. května – 9. května 2021, DOBA VELIKONOČNÍ, žaltář I.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

3.5. 

Svátek  

sv. Filipa a Jakuba, 

apoštolů  

St. Jičín 16:15 

za † maminku k nedožitým 

100.narozeninám a za † manžela, 

† sestru, duše v očistci,  

Boží ochranu a Panny Marie  

pro živou rodinu 
+ po mši sv. májová pobožnost 

Úterý 

4.5. 

Úterý po 5.neděli 

velikonoční  
- -  není mše svatá 

Středa 

5.5. 

Středa po 5.neděli 

velikonoční 
St. Jičín 16:15 

za živé a † řeholní sestry  

a za kněze 
+ po mši sv. májová pobožnost 

Čtvrtek 

6.5. 

Památka  

sv. Jana Sarkandra, 

kněze a mučedníka 

- -  není mše svatá 

Pátek 

7.5. 

Pátek po 5.neděli 

velikonoční 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

14:15-

15:45 

příležitost ke svátosti smíření 

+ tichá adorace 

15:45 pobožnost k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

16:00 
za † manžela, † dvoje rodiče,  

† sestru a duše v očistci 

Sobota 

8.5. 

Panny Marie, 

Prostřednice všech 

milostí 

St. Jičín 
8:00 

na poděkování Pánu Bohu  

za 99 let života a za † Josefa  

a Stanislava Jakůbkovy 
+ po mši sv. májová pobožnost 

14:00 pohřeb - Anděla Ježová  

Neděle 

9.5. 

6. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Den modliteb  

za pronásledované křesťany 
 

sbírka 

St. Jičín 9:45 

na poděkování za 70 let života 

s prosbou o Boží požehnání  

a ochranu Panny Marie  

pro celou rodinu 

St. Lhota 11:15 mše svatá                       

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

Administrátor farnosti: P. Paweł Dobija, Dolní 250, Mořkov, tel. 739 244 464. 

Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou večerní mší svatou. 

OHLÁŠKY 

1.Sbírka příští neděle bude určena na pomoc pronásledovaným křesťanům. 

2.Májové pobožnosti ke cti Panny Marie budou ve všední dny po mši svaté (kromě 1. pátku). 

3.Stavební oddělení biskupství ostravsko-opavského rozhodlo, že je nutné vyklidit faru ještě před nástupem 
nového duchovního správce a připravit ji na nezbytné opravy, které proběhnou od července. Z tohoto důvodu 
zveme ochotné farníky (zejména muže) na brigádu, která bude v sobotu 8. května po ranní mši svaté  
(cca od 9 hodin). 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

         23. / ročník XII.    5. neděle velikonoční         2.5.2021                                                     
Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán; kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce. 

Výzva k modlitebnímu maratonu růžence 
na poutních místech v ČR 

V reakci na vřelé přání Svatého otce bude měsíc květen věnován 
„maratonu“ modlitby s úmyslem prosit za ukončení pandemie, která 
již svět sužuje více než rok, a také za obnovení společenských  
a pracovních aktivit. Papež František si do této iniciativy přeje zapojit poutní 
místa všude ve světě, a ta se tak stala prostředky pro modlitby celé církve. 
Iniciativa se nese ve znamení biblického citátu „Církevní obec se 

naléhavě modlila k Bohu“ (srov. Sk 12,5). 

Papežská rada pro novou evangelizaci, kterou Svatý 
otec pověřil úkolem tuto akci zorganizovat, zaslala 
pozvání všem svatyním světa, aby podpořila šíření 
této iniciativy v příslušných regionech. Chce tak 

oslovit kněze, rodiny i všechny ostatní věřící a pozvat je, aby se k této 
modlitbě přímluvy a naděje adresované Panně Marii připojili. Vedle 
modlitby svatého růžence provází každý den v měsíci také modlitební 
úmysl za nejrůznější kategorie lidí, které pandemie nejvíce 
postihla: za ty, kdo se nemohli rozloučit se svými blízkými, za všechny 
zdravotnické pracovníky, za lidi chudé, bez domova a v ekonomických 
nesnázích nebo za všechny zemřelé. To je jen několik úmyslů, které doplní 
naši modlitbu k Panně Marii. 

Lidé v každém poutním místě kdekoli ve světě jsou tak zváni, aby se 
místním jazykem a podle místních zvyklostí modlili za obnovu 
společenského života, práce a mnoha dalších lidských činností, které se 
během pandemie pozastavily. Tato společná výzva má vytvořit řetěz stálé 
prosby rozdělený podle poledníků celého světa, aby na přímluvu Panny 
Marie od celé církve nepřetržitě stoupal k Otci. 

Vybízím proto správce všech poutních míst v Čechách, Moravě  
i ve Slezsku, aby se do této iniciativy zapojili. V příloze jsou uvedeny 
úmysly Svatého otce na každý den v měsíci květnu. Je možné vybrat si 
den a úmysl a uspořádat tuto modlitbu ve vašem poutním místě, na kterou 
byste přizvali i věřící. Aby se jich zapojilo co nejvíce, doporučuji  
dle možností modlitbu přenášet online na Vašich kanálech. 

 + arcibiskup Jan Graubner 
předseda České biskupské konference                                         /www.cirkev.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Modlitební úmysly Svatého otce na jednotlivé dny v měsíci květnu  

Za celý svět raněný touto pandemií  

1. Za všechny zesnulé  

2. Za všechny, kteří se nemohli rozloučit se svými milovanými zesnulými  

3. Za všechny nakažené koronavirem a všechny nemocné  

4. Za všechny těhotné ženy a jejich nenarozené děti  

5. Za všechny děti a dospívající  

6. Za všechny mladé lidi  

7. Za všechny rodiny  

8. Za všechny pracovníky médií  

9. Za všechny seniory  

10. Za všechny lidi s postižením  

11. Za všechny chudé, bez domova a ty,  

kteří se nacházejí v ekonomické nouzi  

12. Za všechny, kteří žijí sami, a ty, kteří ztratili naději  

13. Za všechny vězněné  

14. Za všechny vědce a instituce lékařského výzkumu  

15. Za všechny migranty  

16. Za všechny oběti násilí a obchodu s lidmi 

 17. Za všechny světové představitele a vedoucí mezinárodních organizací  

18. Za všechny lékaře a zdravotní sestry  

19. Za všechny lidi ve válce a za světový mír  

20. Za všechny lékárníky a zdravotnický personál  

21. Za všechny sociální pracovníky  

22. Za všechny dobrovolníky  

23. Za veškerý policejní, armádní personál a za všechny hasiče  

24. Za všechny, kteří poskytují základní služby  

25. Za všechny učitele, studenty a pedagogy  

26. Za všechny pracující a podnikatele  

27. Za všechny nezaměstnané  

28. Za Svatého otce, biskupy, kněze a jáhny 

 29. Za všechny zasvěcené muže a ženy  

30. Za církev  

31. Za ukončení pandemie  

a obnovu našeho sociálního a ekonomického života. 

Různá oznámení 

Překlad dopisu Jeevana ze dne 27.2.2021 (doručeno v měsíci dubnu) 

Milí přátelé ze Starého Jičína,  

srdečně vás zdraví Jeevan. Daří se mi dobře a doufám, že vám také. Nejprve bych 

chtěl reagovat na váš dopis, ve kterém jste se zmínili o situaci s koronou. Líbil se mi váš 

adventní obrázek a vánoční pozdrav. Mnohokrát děkuji. Také přijměte mou upřímnou 

soustrast nad ztrátou vašeho pana faráře. Možná už nyní máte nového kněze?  

Jak se mu daří? 

Měli jsme velmi dobrou oslavu Vánoc s kulturním programem. Mši svatou sloužil biskup 

a modlili jsme se za naše dobrodince. Dostali jsme vánoční dárek. Korona ustupuje  

a situace se zlepšuje. Můžeme beze strachu chodit ven, ale máme náročné období kvůli 

ekonomické krizi. Stoupají ceny za zboží každodenní potřeby a chudí lidé mají těžký 

život. Lidé ztratili zaměstnání. Možná jste slyšeli o protestu farmářů v naší zemi. 

Naše škola je otevřena od února. Jsem šťastný, že mohu chodit do školy. Nejsme si 

jistí, jak to bude s letními prázdninami. Měli jsme program „Balamilana“. Sešlo se více 

než 200 dětí a měli jsme různé soutěže.  

Nyní se připravujeme na Velikonoce a modlíme se křížovou cestu, postíme se  

a obnovujeme náš duchovní život. Děláme sbírky a modlíme se za církev.  

Měli jsme dobrou zimní sezónu a je dobrá úroda. Nyní začíná léto, modlíme se za déšť. 

Členové mé rodiny jsou v pořádku a také vás zdraví. Všichni na vás pamatujeme 

v modlitbách.  

Velice děkuji za váš vánoční dar, školné a studijní 

materiály. Ještě jednou vám děkuji za vaši podporu  

a modlitby. Kéž Bůh žehná vám a vašim rodinám. 

Přeji vám veselé Velikonoce.  

Děkuji vám. 

S láskou, váš Jeevan 


