
 

8. – 14. února 2016, MEZIDOBÍ / DOBA POSTNÍ, Žaltář I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

8.2. 

Sv. Jeronýma 

Emilianiho,  

sv. Josefiny Bakhity, 

panny 

St. Jičín 16:30 
za † manžela, dvoje † 

rodiče, † švagra a za duše  

v očistci 

Úterý 

9.2. 

Úterý 5. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

16:30 

 

 

17:30 

na poděkování Pánu Bohu 

za 80 let života, za † 

manžela a ochranu Panny 

Marie pro živé rodiny 
SCHŮZKA FARNÍ RADY 

Středa 

 10.2. 

POPELEČNÍ 

STŘEDA 

 

den přísného postu 

St. Jičín 

15:50 

16:30 

 

pobožnost křížové cesty 

za farníky, po mši svaté 

modlitební společenství  

Bernartice 17:30 
za †Martu Grussmannovou 

ke 100.výročí narození, 

manžela a živou rodinu 

Čtvrtek 

11.2. 

Panny Marie Lurdské 
 

Světový den nemocných 

Petřkovice 16:00 mše svatá  

Bernartice 17:30 
za †Antonii Kyselou 

manžela, dcery, syny  

a duše v očistci 

Pátek 

12.2. 

Pátek  

po Popeleční středě 

Janovice 15:00 mše svatá 

St. Jičín 

15:50 

16:30 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Františka a Olgu 

Dokládalovy 

Bernartice 17:30 
za † Anežku Klosovou, 

manžela a dceru 

Sobota 

13.2. 

Sobota  

po Popeleční středě 
St. Jičín 16:30 

za mír a pokoj v našich 

srdcích, našich rodinách  

a na celém světě 

Neděle 

14.2. 

1. NEDĚLE  

POSTNÍ 

St. Jičín  7:45 

na poděkování za 60 let 

života s prosbou o další 

pomoc a ochranu, po mši 

sv. pobožnost křížové cesty 

Bernartice 9:15 
za † rodiče Miladu a Josefa 

Bayerovy, † bratry Josefa  

a Jaromíra a za † Dagmar 

Loučka 10:45 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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  7. 2. 2016 – 5. neděle v mezidobí  11./ročník VII.  

„Žijeme bohatě navenek a chudě uvnitř. Otočme to! “ 
 

Riskovat 
Smát se, 

To znamená riskovat, že budeme vypadat jako blázni. 
Plakat, 

To znamená riskovat, že budeme působit jako křehotinky. 
Jít někomu vstříc, 

To znamená riskovat, že se zavážeme.  
Dávat najevo city, 

To znamená riskovat, že ukážeme své nitro. 
Mluvit o svých nápadech a snech před ostatními, 

To znamená riskovat, že o ně přijdeme. 
Milovat, 

To znamená riskovat, že nebudeme milováni na oplátku. 
Žít, 

To znamená riskovat, že zemřeme. 
Doufat, 

To znamená, riskovat beznaděj. 
Snažit se, 

To znamená riskovat neúspěch. 
Je však potřeba brát na sebe riziko, 

Protože největší nebezpečí v životě spočívá v tom 
Neriskovat vůbec nic. 

Ten, kdo nic neriskuje, 
Nic nedělá, nic nemá, není nic. 

Možná, že se vyhne utrpení, 
Ale nic se nenaučí. 

Nic necítí. 
Nemůže se změnit ani vyvíjet,  
Nemůže milovat ani žít. 

Je spoutaný svou jistotou, 
Stává se otrokem, zrazuje svou svobodu. 

Jedině ti, kdo riskují lásku, jsou svobodní. 

 

/úryvek z knihy Partnerství – Jak uspět ve velkém dobrodružství lásky, Guy Gilbert, nakl. Portál 2013/ 



DOBA POSTNÍ 
Příležitost být spolu 
Půst je doba výjimečná! Mnohdy se nám stává, že během roku jen s velikým vypětím 

nacházíme čas na blízké – partnera, děti, přátele. Proto vyhlížíme např. čas dovolené, 

kdy konečně můžeme být spolu. V podobném významu se odehrává i doba postní. 

Během roku nám totiž často uniká čas na modlitbu a prostor pro Boha. Proto již více jak 

sedmnáct set let církev praktikuje jako přípravu na Velikonoce postní dobu, která má 

tři sloupy: Modlitbu, půst a almužnu. V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se populárně 

lidé domnívají. Jde mnohem více o čas, o vytvoření prostoru pro Boha. Právě v období 

postní doby jsme pozváni hledat více času na Boha. Zřeknutí se jídla či zábavy má vést 

k plné soustředěnosti na Boha ještě jinými prostředky než jen modlitbou. Je to čas 

přípravy, vnitřního probuzení, oživení naděje a touhy.  

 

Půst „zdrženlivosti“ a půst „újmy“ 
Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého 

společenství, spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční středu) a uprostřed 

Velikonočního tridua (na Velký pátek) společným půstem „zdrženlivosti“ a také 

„újmy“.  „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla v tradici 

vždy považována za určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány jako 

pokrm chudých a půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká všech 

křesťanů od 14 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané (od 18 do 

60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená, že pouze 

jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe sama Bohu, je také 

cestou sebeovládání a navíc prostředky ušetřené postem shromažďujeme pro nějaký 

charitativní účel. Tyto ušetřené prostředky se slavnostně přinášejí na Zelený čtvrtek při 

večerní liturgii jako výraz solidarity našeho společenství s těmi, kteří jsou v nouzi.  

/Michal Němeček, www. Pastorace.cz/ 

 

Různá oznámení 

 

Milí farníci, 
již několik let je naše farnost zapojena do programu Adopce na dálku® 

pod záštitou Arcidiecézní Charity Praha. Od roku 1993 pomohl tento 

program více než 30 tisícům nejchudších dětí. Podpora zahrnuje financování 

nákladů na vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších školách, 

školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, 

doučování), mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí 

programu je i podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji  

a vzdělávání potřebných dětí zásadní roli. 

Na vývěsce v předsíni našeho kostela najdete poděkování za podporu 

dívky Gowda Vijaya, která ukončila školní 

docházku. Přestože Gowda z programu Adopce na 

dálku® vystoupila předčasně, vaše podpora 

nebyla ani zdaleka marná. Zásadním způsobem 

jste napomohli všestrannému rozvoji dítěte, 

které by jinak trávilo svůj čas třeba těžkou prací 

na poli. Nezávisle na tom, kolik let školní 

docházky Gowda Vijaya absolvovala, zkušenost ze 

školního prostředí a základní znalosti  

a dovednosti, které ve škole nabyla, budou mít 

pozitivní vliv na její další život. Zcela jistě 

přispějí i k tomu, že třeba už její děti své 

studium jednou dokončí. A konečně, dali jste jí 

pocítit, že někde na této zemi existuje někdo, komu její osud není 

lhostejný.  

V programu Adopce na dálku® můžeme nadále 

pokračovat a přispět do postních kasiček. Děti našeho 

Misijího klubka z databáze dětí vybraly 11i letého 

chlapce z Indie jménem Prajwal Basavarajappa.  

Prajwal je bystrý a aktivní chlapec. Má dva 

sourozence, mnoho kamarádů, rád tráví čas také se svou 

sestrou dvojčetem. Velmi jej baví kreslení a malování. 

V budoucnu se chce stát inženýrem. 

Situace jeho rodiny je velmi nepříznivá. Otec je 

psychiatrický pacient a většinou není schopen práce. 

Jedinou živitelkou rodiny je tak matka, námezdní 

dělnice. Potýká se s potížemi zvládat rodinný rozpočet  

a zabezpečit vzdělání svým dětem.    
 

Kromě podpory dětí Charita Praha v rámci pomoci 

potřebným nabízí také program Sponzorství nemocničního 

lůžka v české nemocnici sv. Karla Lwangy v Ugandě.  

Podrobné informace najdete na internetových stránkách 

praha.charita.cz/zahranici a nemocniceuganda.cz 

http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Nemecek.html

