
 

 

14. března – 20. března 2016, DOBA POSTNÍ, Žaltář I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

14.3. 

Pondělí  

po 5. neděli postní 
St. Jičín 16:30 na úmysl otce biskupa 

Úterý 

15.3. 

Úterý  

po 5. neděli postní 
St. Jičín 16:30 

za † manžela, dvoje rodiče, 

za dar zdraví, ochranu 

Panny Marie a ochranu 

Boží pro živou rodinu 

Středa 

16.3. 

Středa  

po 5. neděli postní 
St. Jičín 

15:50 

16:30 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Jana Janíka a dvoje 

† rodiče, po mši svaté 

modlitební společenství  

Čtvrtek 

17.3. 
Sv. Patrika, biskupa 

Janovice 16:00 mše svatá  

Bernartice 17:30 
za † rodiče Papákovy, syny 

a snachy 

Pátek 

18.3. 

Sv. Cyrila 

Jeruzalémského, 

biskupa a učitele 

církve 

St. Jičín 

15:50 

16:30 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

dětská mše svatá   
za † Marii Horákovou,  

† manžela, † syna, † zetě  

a za živou rodinu, Boží 

ochranu a Panny Marie 

Bernartice 17:30 
za † Josefa a Josefu 

Davidovy, † dcery, syny  

a za živé rodiny 

Sobota 

19.3. 

Slavnost svatého 

Josefa, snoubence 

Panny Marie 

Bernartice 7:30 
za † Vilemínu Richterovou 

ke 40. výročí úmrtí a za  

† manžela, dcery a zetě 

St. Jičín 
14:30 

16:30 

SVÁTOST SMÍŘENÍ 

mše sv. za farníky 

Neděle 

20.3. 

 

KVĚTNÁ 

(PAŠIJOVÁ) 

NEDĚLE  

 

St. Jičín  7:45 

za † Otu Vahalíka, 

manželku, syna, zetě, dvoje 

rodiče a Boží požehnání 

pro živé rodiny, po mši sv. 

pobožnost křížové cesty 

Bernartice 9:15 
za † Annu Šimíčkovou, 

manžela, dceru, rodiče  

a sourozence 

St. Lhota 10:00 mše svatá 
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„Dřív než odsoudíš někoho jiného, zastav se a pomysli na všechno, co Bůh odpustil tobě.“ 
 

Bát se nebo se těšit? 
Co jsme se v minulém režimu naposlouchali slov  

o budoucnosti! A možná, že teď se mnozí utěšujeme 
pohledy do budoucnosti sami. Nebo naopak, možná 
že se jimi strašíme. K obojímu je dost důvodů. Řada 
věcí se jistě zlepšuje a my se na ně můžeme těšit.  
A naopak - řada věcí je ve světě v tak katastrofálním 
stavu, že z nich na nás zcela pochopitelně jde strach. 
Co je lepší, bát se nebo se těšit? 

Když pak slyšíme ve čtení z Izaiáše o nových věcech, které vzcházejí, 
zas nám to může být podezřelé nebo nepříjemné. Když je něco nové, 
nemusí to ještě být dobré. A když je něco skutečně nové, mohu mít 
strach, že tomu nebudu zcela rozumět, že to bude pro mne 
nesrozumitelné. Co si tedy představit pod těmi novými věcmi, o nichž 
mluví Písmo u Izaiáše? A jaký k nim zaujmout postoj? 

Rozhodně nejde o „zajímavé novinky". Spíš bychom v nich měli vidět 
něco takového, co zažíval Izrael při vyvedení z Babylónu: novou příležitost 
k životu s Bohem. Nový vztah, nová smlouva, nová budoucnost. Izrael 
starou smlouvu mnohokrát hrubě porušil - a Bůh tuto smlouvu obnovuje. 
V Ježíši Kristu uzavírá smlouvu definitivní, novou, nezrušitelnou. Jde tedy  
o to, aby člověk sám, aby každý z nás objevil, jak se slovo proroka  
o nových věcech v jeho životě naplňuje. 

Postní doba je přípravou k obnově našeho křestního slibu. A tato 
obnova by byla pustou formalitou, kdybychom se nesmířili s Bohem. 
Řekneme-li ale „svátost pokání", „svátost smíření", potom se mnoha lidem 
vybaví především hříchy. Ano, musím si uvědomit, jaké mám a musím se  
z nich vyznat. A budu mít na měsíc, na čtvrt roku, nebo snad dokonce  
na rok pokoj? Pokud je to jen takto, tak je to špatně. Protože svátost 
smíření není jen nějaká nepříjemnost, kterou si člověk má jednou za čas 
odbýt, jako třeba pravidelnou prohlídku svých zubů u zubaře. 

Svátost smíření je otevřením nové cesty. Je to přijetí „nových věcí", 
nové budoucnosti, kterou Bůh pro nás uchystal. Hříchy v ní zůstávají  



za námi a Boží cesta, Boží požehnání se odvíjí před námi. Nemylme se: svátostí 
pokání se nestaneme automaticky lepšími. Naše změny k lepšímu jsou zpravidla 
pomalé a mnohdy klopýtavé. Ale svátostí pokání se dostáváme na lepší cestu, 
do lepší situace. Bůh pro nás připravuje vlastně obnovenou budoucnost, která 
je zas plně podle něho - a čeká, že my se do ní s vírou vydáme. 

Všechno, co Bůh tvoří, je vlastně nové. A vše, co Bůh tvoří, je také pro nás 
známé: víme totiž, že to, co udělá Bůh, je bezpochyby dobré. Bůh nic jiného 
než dobro pro nás netvoří. A tak se každý může těmto novým Božím věcem 
vydat s důvěrou vstříc. Lidské novinky jsou ovšem jiné. Člověk dokáže vymyslet 
něco úplně nového a přece zas nedokonalého, člověk dokonce může opakovat  
a prohlubovat v nových věcech staré chyby. Ostatně komu z nás se to nestalo! 
Ale to, co je od Boha, je opravdu jiné. Bůh chce a dokáže dělat dobro 
neoblomně, vytrvale a pro nás velmi jemně. 

A tak se neohlížejme stále na to, co bylo a neutěšujme se planě tím, že  
v budoucnosti bude všechno samo od sebe lepší, ani se 
nestrašme tím, že všechno bude jen a jen horší. 
Budoucnost je Boží. V budoucnosti, a to od dneška, 
vznikají dobré Boží věci. Vydejme se jim vstříc. Prosme 
Boha, aby nás zbavil našich hříchů, aby nás odvedl od 
toho, co je zlé a přivedl k tomu, co je jeho, co je tedy 
dobré. Abychom měli život v co největší plnosti život, 
totiž život Boží, ke kterému jsme od křtu povoláni. 

/P.Aleš Opatrný, www.pastorace.cz/ 

 

 
 Máme být všichni „svatí“? 

Ano, všichni pokřtění jsou povoláni ke křesťanské svatosti. Smyslem 

našeho života je sjednotit se v lásce s Bohem. Být „svatý“ znamená dovolit 

Bohu, „aby v nás žil svůj život“ (Matka Tereza). [2012-2016, 2028-2029] 

Každý člověk si klade otázku: Kdo jsem a proč jsem tady, jak se dopracuji 

k naplnění svého života? Křesťanská víra nám odpovídá: Teprve dosažením 

svatosti se člověk stává tím, k čemu ho Bůh stvořil. Teprve ve svatosti nalezne 

skutečnou harmonii se sebou samým a se svým Stvořitelem. Svatost ale není 

nějaká lidská dokonalost, ale je to sjednocení s vtělenou Láskou, Ježíšem 

Kristem. Ten, kdo takto získá nový život, nalezne sebe samého a stává se 

svatým. 
 

BRÁNA MILOSRDENSTVÍ 

5. postní týden 

Evangelium: Ježíš a hříšnice – Jan 8,1-11 

Motto: POCHOPENÍ 

Téma: Zákoníci a farizeové přivedli k Ježíšovi hříšnici. „Máme ji ukamenovat, 

jak to nařizuje Zákon?“ zeptali se ho. Byli zvědaví, co řekne. „Kdo z vás je bez 

hříchu, ať po ní hodí kamenem první.“ Když to uslyšeli, jeden za druhým se 

vytráceli, až zůstal Ježíš se ženou sám. Řekl jí: „Nikdo tě neodsoudil?  

Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš!“ 

Skutek milosrdenství: NAPOMÍNAT HŘÍŠNÍKY 

Ježíš neodsoudil ženu, odsoudil pouze její hřích. Byl k ní milosrdný a měl pochopení. Dal jí 

možnost, aby změnila svůj život. Tak jedná Bůh s každým hříšníkem. Nechce, aby zahynul,  

ale chce, aby se změnil a zachránil se pro věčnost. 

Úkoly – náměty: Nepomlouvat druhé, neposuzovat je, nesrovnávat se, 

nežalovat, nevymýšlet si nepravdy. Nepřizpůsobovat se lidem, kteří jednají 

špatně. Přiznat svou chybu a nekritizovat chyby jiných. Mít pochopení pro 

slabosti druhých, ale hřích neschvalovat. 

Různá oznámení 
„Boží milosrdenství je věčné“ - srdečně Vás zveme na lidové misie s o. Georgem Biju, 
indickým misionářem z Kongregace vincetinů, nástupcem P. Billa a P. Anthonyho. 
Uskuteční se ve dnech 21. – 23. března 2016 ve farním kostele ve Spálově. 
Program: pondělí+úterý od 17:30 hod přednáška, 18:30 hod mše svatá, středa 17:30 
přednáška, 18:30 mše svatá s modlitbou za uzdravení. Setkání  
s Ježíšem, milosrdnou tváří Otce, vnese nové světlo naděje do života 
všech, kteří k němu přijdou. Ježíš říká: „Všichni, které mi Otec dává, 
přijdou ke mně; a kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven.” (J 6,37) 

Více informací: www.farnostspalov.cz; www.frbill.net; kontakt: 
rkf.spalov@doo.cz; mobil: 604 758 637. 

 

Římskokatolická farnost sv.Václava ve Starém Jičíně zve  

všechny děti, rodiny a zájemce na 

KŘÍŽOVOU CESTU V PŘÍRODĚ 
KOLEM HRADU NA STARÉM JIČÍNĚ 
Trasa je vhodná i pro maminky s kočárkem. 

Květná neděle 20. března ve 14.30 hod 
SRAZ U KOSTELA 

Za nepříznivého počasí bude křížová cesta v kostele.  


