
 

 

7. března – 13. března 2016, DOBA POSTNÍ, Žaltář IV. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

7.3. 

Sv. Perpetuy  

a Felicity, mučednic 
St. Jičín 15:00 pohřeb -Žofie  Janíková  

Úterý 

8.3. 

Sv. Jana z Boha, 

řeholníka 
St. Jičín - není mše svatá 

Středa 

 9.3. 

Sv. Františky 

Římské, řeholnice 
St. Jičín 15:45 

za † bratra MUDr. Víta 

Dokládala k nedožitým 

58. narozeninám 

po mši svaté pobožnost 

křížové cesty a 

modlitební společenství  

Čtvrtek 

10.3. 

Sv. Jana Ogilvie, 

kněze a mučedníka 
Bernartice 17:30 

za † Vlastu Zelenkovou  

a živou rodinu 

Pátek 

11.3. 

Pátek  

po 4. neděli postní 

St. Jičín 15:45 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní, dar zdraví  

a Boží požehnání pro 

živou rodinu, po mši sv. 

pobožnost křížové cesty 

Bernartice 17:30 

za † Karla Staňka,  

rodiče z obou stran a za 

živou rodinu Staňkovu  

a Kelnarovu 

Sobota 

12.3. 

Sobota  

po 4. neděli postní 
St. Jičín 15:45 za živou a † rodinu  

Neděle 

13.3. 

5. NEDĚLE  

POSTNÍ 
 

VÝROČNÍ DEN  

ZVOLENÍ PAPEŽE 
FRANTIŠKA 

St. Jičín  
9:50 

10:30 

pobožnost křížové cesty 

za farníky 

Bernartice 9:15 

na poděkování Pánu 

Bohu za všechny 

obdržené milosti během 

60i let života 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

  6. 3. 2016 – 4. neděle postní  15./ročník VII.  

„Jsou v životě chvíle, kdy je nesmírně důležité věřit v něco většího, než jste vy sami “ 

Úvod do zbožného života 
Svatý František Saleský (1567-1622) katolický teolog, spisovatel, mystik, 

biskup ženevský a Učitel církve často zdůrazňoval vnitřní snahu o dokonalou 
lásku k Bohu a k bližnímu, kterou měl na prvním místě. Na dotaz jak se té lásce 
naučit řekl:  „Je to jednoduché. Jako se učí dítě pomalu chodit, tak se učíme 
milovat, když se prostě milovat pokoušíme."   

Osobnost sv. Františka Saleského dokreslují jeho výroky na téma zbožného 
života a vztahů k druhým lidem: „Nechci žádnou zvláštní, neklidnou smutnou 
a mrzutou zbožnost, nýbrž mírnou, vlídnou, příjemnou a přátelskou; prostě 
svobodnou a veselou zbožnost, která je milá Bohu i lidem." 

Pro kněze napsal instrukce ohledně svátosti pokání (smíření) a kázání. Vydal 
směrnice pro vyučování náboženství. Jeho výuka byla jednoduchá, jasná, 
používal mnoho příkladů. Měl bohatou korespondenci, napsal na 6000 dopisů, 
které se později staly základem knihy „Filothea," nazvané též „Úvod do 
zbožného života."  Nechme se oslovit jeho slovy i dnes…. 

O SVATÉ ZPOVĚDI 

Jsme-li opravdu pokorni, Filotheo, tenkráte budeme svého hříchu litovati nesmírně, 
protože jsme jím urazili Boha; ale bude nám milo a příjemno žalovati hřích svůj na sebe, 
protože tím se děje Bohu čest. A když můžete lékaři dobře vypovědíti nemoc, která nás 
trápí, bývá nám to jakýmsi ulehčením. Když přijdeš k svému duchovnímu otci, představ si, 
že jsi na Kalvárii pod nohama Ježíše Krista ukřižovaného a že drahá krev jeho teče  
na tebe, aby tě obmyla od veškerých nepravostí tvých. Neboť ačkoliv na kajícníky neteče 
ve zpovědnici sama krev Kristova, přece svlažují je tam hojně zásluhy té drahé krve, která 
byla vylita za nás. Otevři tedy dokonale své srdce, aby zpovědí z něho vyšly všecky hříchy,  
a touž měrou, kterou z něho budou vycházeti hříchy, budou tam vcházeti zásluhy utrpení 
Páně a naplní tvé srdce požehnáním. 

Nežaluj na sebe /u zpovědi/ jenom některé věci zbytečné, jako někteří činívají ze zvyku 
a jako nemyslíce: „Nemiloval jsem Boha, jak se náleželo, nemodlil jsem se tak zbožně, jak 
jsem měl, nemiloval jsem bližního, jak jsem byl povinen, nepřijímal jsem svátosti s takovou 
uctivostí, jak se náleželo,“ a podobně při jiných věcech. Příčina, proč pravím, že se nemáš 
takto zpovídati, je ta, že tím bys neříkala nic zvláštního, z čeho by mohl zpovědník 
rozpoznati stav tvého svědomí; nebo jistě všichni svatí v nebi a všichni lidé na zemi by 
mohli říkati, kdyby se zpovídali, tytéž věci, jaké jsem právě naznačil. Rozpomínej se tedy, 
co je příčinou, že se musíš z toho nebo onoho vyznávati, a když si vzpomeneš, žaluj to  
na sebe upřímně a bez vytáček.  



Na příklad, zpovídáš se, že jsi nemilovala bližního, jak náleželo; snad to žaluješ  
na sebe proto, že jsi viděla člověka opravdu chudého, kterému bys byla snadno mohla nějak 
pomoci a ho potěšiti, ale neučinila´s toho. Nuže dobrá, zpovídej se z tohoto určitého poklesku  
a řekni: „Naskytl se mi člověk opravdu nuzný, a já z nedbalosti, nebo pro tvrdost srdce, nebo 
z pohrdání (nebo z jiné příčiny, jak ti svědomí připomene) jsem mu nepomohla, jak jsem mohla.“ 
Stejně se nezpovídej, že jsi se k Bohu nemodlila tak zbožně, jak slušelo, nýbrž jestliže jsi byla 
vlastní vinou roztržita nebo jestliže jsi zanedbala zvoliti žádoucí místo a čas a jiné okolnosti, aby 
ses mohla pozorně modliti, žaluj na sebe zcela prostě tak, jak uznáváš, že jsi chybila, nechávajíc 
všech rčení povšechných, která při zpovědi nic neznamenají. 

Nespokojuj se pak tím, že řekneš své všední hříchy tak, jak se přihodily, nýbrž vyznávej se 
také z pohnutek, které tě přiměly, že jsi se jich dopustila. Na příklad, nespokojuj se tím,  
že řekneš: „Lhala jsem, ale nikomu to neublížilo;“ nýbrž řekni, zdali jsi zalhala z ješitnosti, buď že 
jsi se chtěla chlubiti, buď že jsi se chtěla vymluviti, nebo pro marnou zábavu nebo z umíněnosti. 
Jestliže jsi zhřešila při hře, řekni, zdali se to stalo pro zisk nebo ze zalíbení v zábavě, a podobně 
se vyznávej při jiných hříších a chybách. Pověz také, zdali jsi se ve své chybě zdržela dlouho, 
protože délka trvání obyčejně chybu zveličuje, protože je rozdíl mezi jakousi prchavou ješitností, 
která se snad rozlila naším duchem na nějakou čtvrthodinku, a mezi ješitností, která naplňovala 
naše srdce celý den, neb dva, tři dni. Dlužno tedy říci hřích, pohnutky a trvání jeho. Neboť, 
ačkoliv člověk obyčejně není povinen vysvětlovati hříchy všední tak podrobně, a konec konců ani 
se z nich nemusí zpovídati, přece chce dokonale očistiti svou duši, aby se mohl lépe věnovati 
zbožnosti, musí se pilně přičiňovati, aby jeho duchovní lékař dobře znal jeho chorobu, byť byla 
sebe menší, chce-li od ní býti uzdraven. 

 

BRÁNA MILOSRDENSTVÍ 

4. postní týden 

Evangelium: Návrat marnotratného syna – Lk 15,1-3.11-32  

Motto: ODPUŠTĚNÍ 

Téma: Příběh o návratu marnotratného syna nám ukazuje, jak s námi jedná Bůh.  

Je to podobenství. Mladší syn si vynutí, aby mu otec dal jeho část majetku, odchází  

z otcovského domu a veškeré jmění hříšným životem rozhází. Teprve až ho opustí špatní přátelé a má 

hlad, vzpomene si na svého otce, u kterého měl všechno. Pozná, že jednal špatně. Rozhodne se vrátit 

k otci a poprosit ho o odpuštění. Čekali bychom, že ho otec zahrne výčitkami a dá mu najevo svou 

převahu, ale milosrdný otec ho vyhlíží a jde mu naproti. Bez výčitek ho objímá, nechá ho čistě obléct 

a vystrojí hostinu na oslavu toho, že se syn vrátil. Protože „byl mrtev, a žije“. Ani na druhého syna se 

otec nezlobí za jeho závist, ale všechny miluje a všem odpouští. 

Skutek milosrdenství: ODPOUŠTĚT URÁŽKY 

Bůh je milosrdný otec, který nám odpouští, kdykoli k němu přijdeme. Čeká nás  

s otevřenou náručí, jde nám vstříc. Také my máme v odpuštění napodobovat 

milosrdného otce a odpouštět třeba „sedmdesát sedmkrát“ – to znamená stále. 

Úkoly – náměty:  Odpustit tomu, kdo mi ublížil. Na nikoho se nezlobit. Smířit se 

s někým, s kým možná nemluvím. Předložit Bohu své hříchy ve svátosti smíření. 

Poznámky na svou osobu přecházet s humorem. Neurážet se. 

 
 Lze si zasloužit nebe dobrými skutky? 

Nikoliv. Žádný člověk si nemůže zasloužit věčný život v Božím 

království pouze vlastními silami. To, že jsme spaseni, je záležitost 

Boží milosti, která však předpokládá svobodnou součinnost člověka. 
[2006-2011, 2025-2027] 

Ačkoliv je to, co nás zachraňuje, milost a víra, má se v našich dobrých 

skutcích projevovat láska, kterou v nás vyvolává Boží působení. 

Různá oznámení 
Děkanát  Nový Jičín a Římskokatolické farnosti Nový Jičín a Stará Bělá pořádají 

velké putování Řeckem „Po stopách svatého Pavla-apoštola“ v termínu 

9.9. – 23.9.2016. Podrobné informace o programu najdete na vývěsce 
v našem kostele, anebo na webových stránkách novojičínské farnosti 

www.fnj.cz. Pouť budou duchovně doprovázet kněží o. Alois Peroutka a  
o. Bohuslav Novák. Přihlásit se lze na faře v Novém Jičíně u p.Ivy Jasné nebo 
telefonicky na čísle 731 625 671. Zároveň je nutné nahlásit datum narození, 

číslo pasu, telefonický a e-mailový kontakt a složit 8.000,- Kč zálohy.   
Přihlašovat se můžete do 12. března 2016.  

****************************************************************************************************** 

Zlínské farnosti a nadační fond Credo srdečně zvou  v sobotu 12. března do 

prostor Auly Academia centra Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (ul.Mostní 5139) 

na postní duchovní obnovu s olomouckým arcibiskupem  

Mons. Janem Graubnerem na téma „Buďte milosrdní jako Otec“. 

Svatý rok milosrdenství nás vyzývá k odpuštění a milosrdenství k našim 
blízkým. „Je mojí touhou, aby se tento rok stal živou zkušeností a blízkostí 

Otce, jehož je možné téměř hmatatelně vnímat.“ (papež František).  

Otec arcibiskup Jan bude mluvit o tom, jak tuto výzvu Svatého otce uvádět  
do praxe. Po dvou dopoledních promluvách bude následovat program s názvem 
„Zeptej se svého arcibiskupa“ a v 15 hodin budeme společně slavit mši svatou. 

Od 16:30 je na programu projekce velkofilmu Mela Gibsona Umučení Krista. 

Zájemcům nabízíme zajištění oběda v ceně 90 Kč a v omezené kapacitě také 
Hlídání dětí, obojí je nutno přihlásit předem v registračním formuláři. 

Využijte jedinečné příležitosti potkat se osobně s naším  
duchovním pastýřem a přijďte si pro povzbuzení a požehnání. 

Přihlásit na duchovní obnovu se můžete přes registrační formulář  
na webových stránkách www.duchovniobnova.cz, kde také najdete  

podrobný program. Duchovní obnova je ZDARMA. 

Na setkání se těší vaši duchovní otcové P. Ivan Fišar a P. Pavel Glogar  
a organizační tým nadačního fondu CREDO. 

****************************************************************************************************** 

http://www.fnj.cz/
http://www.duchovniobnova.cz/

