
10. května – 16. května 2021, DOBA VELIKONOČNÍ, žaltář II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

10.5. 

Pondělí po 6.neděli 

velikonoční 

St. Jičín 16:15 
za živou a † rodinu  

a obrácení hříšníků 
+ po mši sv. májová pobožnost 

Petřkovice  17:45 mše svatá                       

Úterý 

11.5. 

Úterý po 6.neděli 

velikonoční  
- -  není mše svatá 

Středa 

12.5. 

Středa po 6.neděli 

velikonoční 
- -  není mše svatá 

Čtvrtek 

13.5. 

Slavnost 
NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ  
– doporučený svátek 

St. Jičín 16:00 za živé a † občany Vlčnova 

Pátek 

14.5. 

Svátek sv. Matěje, 

apoštola 
St. Jičín 16:15 

za uzdravení synovce 
+ po mši sv. májová pobožnost 

Sobota 

15.5. 

Sobota po 6.neděli 

velikonoční 
St. Jičín 

8:00 

za † Josefu Indrákovou,  

† manžela, † dvoje rodiče,  

† švagry, † švagrové,  

† sourozence, † synovce,  

a Boží ochranu pro živé rodiny 
+ po mši sv. májová pobožnost 

15:00 
zádušní mše sv. za † Ludmilu 

Málikovou  

Neděle 

16.5. 

7. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Den modliteb  

za sdělovací prostředky 

St. Jičín 9:45 
za † rodiče z obou stran  

a na jistý úmysl 

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.Děkuji všem, kdo se včera zúčastnili brigády na faře. 

2.Májové pobožnosti jsou ve všední dny po mši svaté. 

3.Po slavnosti Nanebevstoupení Páně se připravujeme na Seslání Ducha svatého,  
proto od pátku na začátku každé mše svaté budeme zpívat hymnus k Duchu svatému. 

4.Sbírka na potřeby farnosti z minulé neděle vynesla 9 004 Kč. 
 

V kostele v boční lodi jsou v krabicích k dispozici různé drobné věci z pozůstalosti  
o.Petra Dokládala, které si mohou farníci v libovolném množství rozebrat (obrázky, 

sošky, kropenky, upomínkové předměty, suvenýry aj.), a to do 31.května 2021. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

         24. / ročník XII.    6. neděle velikonoční         9.5.2021                                                     
Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu. 

Když jsem sloužil jako kaplan v jedné americké věznici, odsouzení i vězeňská 
služba říkávali jedni o druhých: „Jenom nechci, aby si mou laskavost vysvětlili 
jako slabost.“ 

Ale dříve či později všichni objevíme,  
že laskavost je tou jedinou skutečnou silou, která existuje. 

Vzpomínám si, jak jsem jednou naslouchal klukovi v diagnostickém ústavu, když 
při mši četl úryvek z třinácté kapitoly Prvního listu Korintským. Pokud jste 
absolvovali tolik svateb jako já, máte tendenci být zcela apatičtí, když po tisící 
slyšíte: „Láska je shovívavá, láska je dobrosrdečná, láska je blablabla…“  

Mysl vám odpluje někam pryč. Začnete řešit, jestli sportovní tým, kterému 
fandíte, včera večer vyhrál, a vzpomenete si, že musíte přehodit prádlo z pračky 
do sušičky. Ale tenhle kluk to začal číst tak nějak opravdově, a to mě nakoplo. 
Ten kluk se rozhlédl po všech přítomných a pronesl nakonec s ohromující 
jistotou: „Láska… nikdy… nepřestává.“ 

Pak se posadil.  
A já jsem mu věřil. 

Každý den se znovu rozhodujeme, 
zda tomuto všemu budeme věřit a jednat podle toho...  

V dobách nejrůznějších těžkostí, krizí, katastrof a strádání jsme obzvláště 
náchylní uvažovat ve stylu starého rčení: „zachraň se, kdo můžeš“. Druzí lidé 
jsou považováni za narušitele našeho klidu a relativního bezpečí, a tak s nimi 
nakonec zacházíme jako s nepříjemnostmi a stáváme se stále agresivnějšími. 
Ale i v takovýchto situacích se můžeme rozhodnout pro opak a projevovat 
laskavost. Ti, kdo tak činí, se stávají zářícími hvězdami ve tmě. 

Apoštol Pavel v Bibli popisuje laskavost -  ovoce Ducha Svatého (srov. Gal 5,22) -  řeckým 
slovem chréstotés, jež vyjadřuje postoj, který není hrubý, drsný a tvrdý, ale dobrotivý 

http://farnostsj.cz/


a laskavý, skýtající oporu a povzbuzení. Člověk s touto vlastností pomáhá druhým 
k tomu, aby byl jejich život snesitelnější, zejména když nesou tíhu svých problémů, 
nouze a strachu.  

Tento přístup k druhým se může projevovat různým způsobem: laskavým jednáním, 
starostí o to, abych nezranil druhého slovem nebo skutkem, snahou ulehčovat 
těžkosti druhých. Patří k tomu také „říkat druhým slova, která povzbuzují, posilují, 
utěšují, podněcují“, a ne „slova, která ponižují, zarmucují, popuzují, opovrhují 
druhým“. 

Laskavost nás osvobozuje od krutosti, která někdy nakazí lidské vztahy, od úzkosti, 
která nám brání myslet na druhé, od zběsilé hektické činnosti, která zapomíná na to, 
že druzí mají také právo být šťastní. Dnes často nenacházíme čas ani energii na to, 
abychom se zastavili a byli k druhým laskaví, abychom řekli „promiň,“ „odpusť“, 
„děkuji“. 

Občas se ale jako zázrakem objeví laskavý člověk, který je ochoten odložit své obavy 
a starosti stranou a projevit zájem, obdarovat úsměvem, říct povzbudivé slovo, 
naslouchat uprostřed všeobecné lhostejnosti. Jestliže se o to snažíme 
v každodenním životě, jsme schopni utvářet zdravý společný život, ve kterém lze 
překonávat nepochopení a předcházet sporům. 

Prokazování laskavosti není nějaká bezvýznamná 
drobnost ani nějaká upjatost. Jelikož laskavost 
předpokládá uznání a úctu k druhým, pak může 
proměňovat životní styl, společenské vztahy i způsob, 
jakým se vede diskuse o důležitých skutečnostech.  
Laskavost usnadňuje hledání shody a otevírá nové cesty 
tam, kde zatrpklost všechny mosty boří. 

Lze se samozřejmě ptát, kde čerpat respekt, lásku a laskavost vůči druhým. Zvláště 
pak v případě, když žijeme v prostředí, kde se respektu, lásky a laskavosti nedostává. 

Jako křesťané věříme, že Bůh je pro každého člověka zdrojem lásky, radosti, 

pokoje, laskavosti a dobrotivosti (srov. Gal 5,22). Pokud k tomuto prameni přicházíme, 

můžeme toto vše čerpat a (pokoušet se) předávat dál… 

/zpracováno podle knížek: Gregory Boyle, Kérky na srdci a encykliky papeže Františka Fratelli tutti, 
www.vira.cz, redakčně upraveno/ 

Různá oznámení 

Cílem tohoto ročníku s mottem: ,,Rodinná pohoda není náhoda" je ocenit 

úsilí, které je do rodinných vztahů investováno. Žít v rodině není volnočasová 

aktivita. Vytvářet vztahy je pěkná ,,fuška": vztahy potřebují motivaci, trpělivost, 
vzory a také vzdělávání. Možná úskalí se dají překonávat. Jinak řečeno, má-li nám 

být v rodině a mezilidských vztazích hezky, je třeba na nich pracovat, vyhradit si čas 
na sebe a zkrášlovat to, co mezi sebou žijeme. Štěstí přeje připraveným! 

Týden pro rodinu (TPR) je krásnou oslavou toho nejcennějšího, co máme – 

rodiny. Vyhlašovatelem je Rodinný svaz ČR, s významnou spoluúčastí některých 
krajů, měst, městských částí a obcí. Každoročně upozorňujeme na hodnoty a přání 

rodin a současně na úskalí, která tyto hodnoty ohrožují. TPR je vždy provázen 
bohatou nabídkou aktivit pro rodiny a náměty k obohacení rodinného života. 

Program vytvářejí členové Rodinného svazu ČR, kterými jsou centra pro rodinu  

a také další organizace, které se k Týdnu připojí. 

Zeptej se vašich, proč jsou spolu - chceme vyzvat mladé lidi a děti, aby se rodičů 
zeptali: „Proč jste spolu?“ a také vás, milí rodiče, zeptejte se dětí: „Kdy je vám doma 
dobře?“ Pokud se chcete s vašimi sděleními podělit, natočte videa dle instrukcí  

na www.tydenprorodinu.cz 😊 

Těšíme se na případné obohacení letošního Týdne pro rodinu vašimi náměty 
k realizaci nebo i účastí! 

https://www.paulinky.cz/obchod/produkt/Kerky-na-srdci.html
http://www.vira.cz/
http://www.rodinnysvaz.cz/
http://www.rodinnysvaz.cz/
https://www.rodinnysvaz.cz/clenove/clenove-rodinneho-svazu-cr-z-s/
http://www.tydenprorodinu.cz/

