
 

 

29. února – 6. března 2016, DOBA POSTNÍ, Žaltář III. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

29.2. 

Pondělí  

po 3. neděli postní 
St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

1.3. 

Úterý  

po 3. neděli postní 
St. Jičín 15:45 

na poděkování za 64 let 

života P.Pavla Dokládala 

s prosbou o Boží ochranu  

a ochranu Panny Marie 

Středa 

 2.3. 

Středa  

po 3. neděli postní 
St. Jičín 

 

15:45 

 

za živou a † rodinu 

Davidovu a Kremlovu, 

Boží ochranu a P. Marie, 

po mši sv. pobožnost 

křížové cesty a modlitební 

společenství 

Čtvrtek 

3.3. 

Čtvrtek  

po 3. neděli postní 

Petřkovice 18:00 mše svatá /P.Dostál/ 

Bernartice 17:30 
za † manžela Karla Boka, 

rodiče z obou stran a za 

živou rodinu 

Pátek 

4.3. 

Pátek  

po 3. neděli postní 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 15:45 

za † Jana Rosu, † rodiče 

z obou stran, poděkování 

Pánu Bohu a Panně Marii 

za přijaté dary a milosti a 

za živou rodinu, po mši sv. 

pobožnost křížové cesty 

Bernartice 17:30 
za † Františka Vašíčka 

k nedožitým 80inám 

Sobota 

5.3. 

Sobota  

po 3. neděli postní 

1.sobota v měsíci 
St. Jičín 15:45 

za † rodiče Josefa a 

Boženu Kremlovy, rodiče 

Hruškovy a ochranu Boží  

a P. Marie pro živé rodiny 

Neděle 

6.3. 

4. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 
Sbírka na podporu 

Světového Dne Mládeže 

Krakov 

St. Jičín  

9:50 

10:30 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Františka Vrbu, živou 

a † rodinu Vrbovu, Boží 

pomoc a ochranu P. Marie  

Bernartice 9:15 
za † Aloise Horuta, rodiče 

a sourozence 

St. Lhota 10:00 mše svatá 
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  28. 2. 2016 – 3. neděle postní  14./ročník VII.  

„Někdy se zdráháme opustit své vězení. Jen prosíme Boha, aby nám je zařídil trochu pohodlněji.“ 

Obrať se právě dnes 
Obrať se právě dnes… Na takovou výzvu bys mohl namítnout: „Raději 
zítra, teď nemám čas. Raději jindy, musím se připravit“. Jenže…  
ta nejjednodušší cesta je: obrať se dnes. Ne zítra. Ne jindy. Sami ze své 
zkušenosti víme, že odložená záležitost se postupem času stává stále 
větším břemenem. 
 
Dánský filozof Sören Kierkegaard uvažuje o případu člověka závislého  
na hazardních hrách. Takový člověk si v duchu řekne, že přestane, ale jen 
od následujícího dne: ten večer si ještě dopřeje. A výsledek? Následující 
den na tom bude samozřejmě stejně jako předtím. Na takové otálení platí: 
„Zítra, zítra, proč ne dneska, proč ne teď?“ 
 
Obrácení (právě dnes) je „výhodné“ především pro tebe samotného! Je to 
jako bys využíval lukrativní nabídky, která se ti nabízí jen určitou dobu. 
Tím, že neotálíš a „vezmeš“, získáš především ty sám. A opačně: 
zdráháním se o něco ukrátíš ty sám. Ve stejném duchu hovoří i Ježíš: 
neobrácení znamená ztrátu, zmar. Jak napovídá pozorné čtení evangelia, 
Ježíšova slova nejsou varováním, že neochota k obrácení přivodí 
„tragickou smrt“ (v podobě určitého nenadálého neštěstí či nehody). 
A kromě toho by nebylo správné pochopit Ježíšova slova „ve stejném 
smyslu“ pro všechny posluchače. Vždyť samotné evangelium nám 
prozrazuje, že s nejvyšší naléhavostí je Ježíšova výzva určena těm, kdo 
dosud nepřijali evangelium. Pro ty však, kdo přijali Krista do svého života, 
už není smrt a odsouzení (Ř 8,1). 
 
Dnešní věta „neobrátíte-li se, podobně zahynete“ je pro nás tedy 
zbytečná? Ne. I nám připomíná, že odchýlení se od Boží cesty, vykroucení 
se, od-vrácení od Boží tváře je „k naší škodě“. Platí totiž jasný axiom,  
že bez Boha není život – a čím víc se před Bohem bráním, tak tím víc sám 
trpím a ubližuji si. A tak výzva „obrať se právě dnes“ se dá v tomto duchu 
chápat jako „buď sám k sobě dobrý“. 
 

/P.Angelo Scarano, www.pastorace.cz/ 



 
 V jakém vztahu je milost k naší svobodě? 

Boží milost vychází člověku vstříc ve svobodě, vyhledává ho a pomáhá mu 

s respektem k jeho naprosté svobodě. Milost nikoho k ničemu nenutí. Boží 

láska si přeje náš svobodný souhlas. [2001-2002, 2022] 

Na nabídku milosti také nelze říci ne. Milost ale není pro člověka cizí věc 

přicházející zvnějšku, je tím, co si člověk vlastně ve své nejhlubší svobodě 

skutečně přeje. Tím, že se nás Bůh dotýká svou milostí, předjímá svobodnou 

odpověď člověka. 

 

BRÁNA MILOSRDENSTVÍ 

3. postní týden 

Evangelium: Neplodný fíkovník – Lk 13,1-9  

Motto: TRPĚLIVOST 

Téma: Pán Ježíš vyprávěl podobenství o fíkovníku, který už tři roky nepřinášel žádné 

ovoce. Jeho majitel ho chtěl dát porazit. Ale vinař, který se o fíkovník staral, řekl: 

„Pane, nech ho tu ještě tento rok. Okopám ho a pohnojím, snad příště ovoce ponese.“ 

Fíkovník je jako člověk – jako každý z nás. Vinař, který se o něj stará, to je Bůh.  

Je milosrdný a trpělivě přijímá každého člověka. Čeká, až změníme svůj život  

a budeme přinášet ovoce.  

Skutek milosrdenství: TRPĚLIVĚ SNÁŠET OBTÍŽNÉ OSOBY 

Bůh je trpělivý, a proto také my máme mít trpělivost se sebou i s druhými. 

Přijímáme lidi kolem nás, jací jsou? Bůh nám dává čas – jak ho využíváme? 

Úkoly – náměty: Trpělivě čekat na pomalejšího, naslouchat tomu, kdo nám 

potřebuje něco sdělit, trpělivě jednat s nemocnými, starými nebo nesympatickými 

lidmi. Trpělivě čekat – ve frontě na oběd, na autobus … Mít čas pro druhé  

a dobře využívat svůj čas. 

Různá oznámení 

Postní duchovní obnova pro muže 

Muže, manžele, otce zveme na jednodenní postní duchovní obnovu nebo spíše 
„zastavení“, které povede P. Josef Glogar,  salesián působící v Prostějově. Bude se 
konat 5. března 2016 v klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ulici č.2 v Olomouci 
(přibližně od 8:45 do 16 hod). Nebude chybět možnost přijmout svátost smíření, vrcholem 
bude slavení mše svaté. Příspěvek na režie a občerstvení je 60,- Kč; cena obědu je 40,- Kč 
(gulášová polévka s chlebem).  Je třeba přihlásit se předem pomocí formuláře, který spolu 
s dalšími informacemi najdete na www.rodinnyzivot.cz. Kontaktní osoba: Peter Markovič, 
587 405 293, e-mail: markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office. 

24 hodin pro Pána 
Svatý otec nás v Poselství k postní době vybízí, abychom se 

zvláště v letošním Svatém roce milosrdenství zapojili do 
celosvětové iniciativy s názvem „24 hodin pro Pána“, která se 
má konat každoročně z pátku na sobotu před 4.nedělí postní. 
V letošním roce jsou to dny 4.a 5.března. 

Děkanát Nový Jičín a farnost Kopřivnice pod záštitou Papežské rady pro novou 
evangelizaci Vás zve k prožití 24 HODIN PRO PÁNA  v pátek 4.3. od 19:00 do 

24:00 hodin a v sobotu 5.3. od 8:00 do 17:00 hodin v kostele sv. Bartoloměje 
v Kopřivnici. Po celou dobu bude otevřen kostel k modlitbě, vystavena 
Nejsvětější svátost k adoraci, přítomen kněz nabízející svátost smíření  

či rozhovor.  
*************************************************************************************************************************** 

Biskupství ostravsko – opavské vás zve na  

Diecézní pouť do Říma  
u příležitosti Svatého roku Milosrdenství  

a 20. výročí založení diecéze 

 
Spolu s biskupem Františkem V. Lobkowiczem prožijeme 

• Putování ke Svatým branám v římských patriarchálních bazilikách 
• Děkovnou bohoslužbu za 20 let diecéze v bazilice sv. Petra 

• Setkání se Svatým otcem při generální audienci 

Pouť se uskuteční ve dnech: 25. 9.2016 - 30. 9. 2016 

Cena pouti: 9 500,- Kč + 50,- Euro 

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 3x ubytování v hotelu ***  ve 2 lůžkových pokojích,  
3x polopenze, kompletní cestovní pojištění, služby odborného průvodce, pojištění CK č. 159/1999 Sb.  
Cena nezahrnuje: 50 EUR (vstupy, jízdné MHD, turistické poplatky) 

Přihlášky přijímáme do 31. 3. 2016 na e-mailové adrese: kurie@doo.cz, nebo telefonním čísle:  
728 933 183. V současné době jsou ještě volná místa. Prosíme, nečekejte s přihlášením  
na poslední chvíli. Diecézní pouť uskutečňujeme ve spolupráci s osvědčenou cestovní kanceláří 
Palomino.  

Podrobný program pouti: 

1.den – Ostrava – odjezd v odpoledních hodinách, nástupní místa po trase dle dohody, noční jízda do Říma 

2.den - Řím – Katakomby sv. Kalixta, Tre Fontane – trapistické opatství, místo stětí sv. Pavla,  

Bazilika Sv. Pavla za hradbami 

3.den – Řím – bohoslužba v Bazilice sv. Petra u oltáře sv. Václava, prohlídka Baziliky a krypty s hroby papežů 

4.den - Vatikán – Generální Audience se Svatým Otcem Františkem Bazilika San Giovanni in Laterano,  

Svaté schody, Bazilika Santa Maria Maggiore, Santa Croce in Gerusalemme – titulární chrám kardinála Vlka 

5.den - Řím – Bazilika sv. Klimenta – hrob sv. Cyrila, Koloseum, San Pietro in Vincoli – socha Mojžíše,  

chrám S. Maria ara Coeli, Forum Romanum, Santi Marcellino e Pietro – titulární chrám kardinála Duky,  

odjezd do ČR ve večerních hodinách, noční jízda, 6.den - příjezd v odpoledních hodinách. 

http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Erodinnyzivot%2Ecz%2F%3Fq%3Dnode%2F26
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fwww%2Erodinnyzivot%2Ecz
mailto:markovic@arcibol.cz
mailto:kurie@doo.cz
http://palomino.cz/
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