
 

 

21. března – 27. března 2016, SVATÝ TÝDEN, Žaltář 2. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

21.3. 

PONDĚLÍ 

SVATÉHO TÝDNE 
St. Jičín 16:30 

za živou a † rodinu 

Horákovu a Petřkovskou  

a duše v očistci 

Úterý 

22.3. 

ÚTERÝ  

SVATÉHO TÝDNE 
St. Jičín 16:30 

za † Josefu Hasalovou,  

† manžela a za živé rodiny, 

ochranu Boží a Panny 

Marie 

Středa 

23.3. 

STŘEDA  

SVATÉHO TÝDNE 
St. Jičín 

15:50 

16:30 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † rodiče Karla a 

Ludmilu Rosovy, dvoje 

rodiče a živou rodinu, 

po mši svaté modlitební 

společenství  

Čtvrtek 

24.3. 

ZELENÝ 

ČTVRTEK 

St. Jičín 17:00 
za živé a nemocné kněze, 

Boží ochranu, P. Marie  

a dary Ducha svatého 

Bernartice 17:00 
za studující mládež naší 

farnosti 

Pátek 

25.3. 

VELKÝ PÁTEK 

den přísného postu 
sbírka na opravy 

chrámů ve Svaté zemi 
(při adoraci  

 u Božího hrobu) 

St. Jičín 

14:00 

 

15:00 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 
svátost smíření  
OBŘADY VELKÉHO PÁTKU 

celonoční adorace  

(až do začátku Velikonoční 

vigilie Bílé soboty) 

Bernartice 
14:30 

15:00 
pobožnost křížové cesty 
OBŘADY VELKÉHO PÁTKU 

Sobota 

26.3. 

BÍLÁ SOBOTA 
Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně  

- Velikonoční vigilie 

St. Jičín 18:00 za farníky 

Bernartice 17:00 za farníky 

Neděle 

27.3. 

Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 

 

sbírka na kněžský 

seminář 

St. Jičín  
7:45 

14:30 

slavná mše sv. za farníky 

pobožnost, Te Deum  

Bernartice 9:15 slavná mše sv. za farníky 

St. Lhota 10:00 slavná mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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  20. 3. 2016 – KVĚTNÁ NEDĚLE  17./ročník VII.  

„Ježíše nedržely na kříži hřeby, ale jeho láska k nám.“ 
 

Naším měřítkem je Kristus 
 
Pán se na oslátku nestydí za své poslání 

Na Zelený čtvrtek vkládá církev při mši na 
památku večeře Páně do formule proměňování: 
„V noci, kdy se za nás vydal, vzal při večeři chléb, 
vzdal ti díky a požehnal" (3. eucharistická modlitba) 
slova: „To je dnes" (Tak to je v německé verzi misálu).  
V podstatě stejně tak můžeme učinit také na 
dnešní Květnou neděli. Slyšíme tu při památce 
vjezdu do Jeruzaléma podle evangelisty Lukáše: 
„Přivedli oslátko k Ježíšovi, přehodili přes ně 
pláště a vysadili na ně Ježíše" (Lk 19,35) - a to je 
dnes. 

Liturgie není jen připomínkou, nýbrž především i zpřítomněním, protože 
působením Ducha svatého se minulost stává přítomností a my nejsme pouze 
diváky, ale účastníky. Apoštol Pavel o tom hovoří, když říká: „Stále prožíváme na 
svém těle Ježíšovo umírání, aby i Ježíšův život byl patrný na našem těle"  
(2 Kor 4,10). Křesťan je skrze křest a biřmování druhým Kristem. V něm chce být 
Ježíš v tomto světě znovu přítomný mezi lidmi. A je proto zcela legitimní, když 
Ježíšův vjezd do Jeruzaléma přeneseme do okruhu našeho života, do našeho 
okolí, do naší existence, a když se necháme vysadit na oslátko Páně. 

Jak tu budeme vypadat? Neměli bychom se nechat řídit trendy doby! Naším 
úkolem je prostě a zároveň sebevědomě hlásat i žít evangelium. To ovšem bude 
často vypadat, jako by se jednalo o vyslovenou hloupost, o oslovství.  
Kdo například hlásá a praktikuje se všemi důsledky nerozlučnost a jedinečnost 
manželství, ten bude se svým stanoviskem velmi rychle vypoklonkován na oslí 
hřbet. Nebo kdo ve svém okolí či dokonce v televizi obhajuje kněžský celibát, ten 
opravdu platí za osla, jemuž není pomoci. Není to zrovna povznášející pocit,  
když ti, kteří jsou na koni veřejného mínění, shlížejí na člověka soucitně jako  
na hloupoučkého osla. 

Anebo jak vypadáme před druhými lidmi, před nimiž musíme vydat svědectví  
o své naději v nebe a své bázni před peklem? Někdy možná jako na oslu. Někteří 
při tom zeslábnou a rychle slezou z osla dolů – tím, že mlčí a že se odvrátí, anebo 
tím, že jako Petr řeknou o Kristu služce: "Neznám toho člověka" (Mk 14,71). 



Není příznačné, že je náš papež považován za "starého osla"? Máme - tak jako 
Svatý otec - následovat Pána a sloužit jeho evangeliu. Když nás tato služba vysadí -  
ve jménu Boha - na hřbet osla, pak k tomu řekněme "ano". Je to místo Ježíšovo,  
a proto i místo tvoje a moje! 

Ježíš tak činí pouze kvůli lidem. My naopak kvůli lidem leccos zrazujeme.  
Kvůli lidem ztrácíme odvahu. Kvůli lidem máme často strach. Když se Pán posadí kvůli 
lidem na oslátko, dělá pro lidi všechno. U nás zůstává kvůli lidem mnohé nedokončeno 
a nevykonáno. Ne tak u Pána: co činí kvůli lidem, dělá zcela pro lidi, tedy i pro nás. 
Měřítkem nás, křesťanů, musí být Kristus. 

Pán se na oslátku nestydí za své poslání. Pavel, který byl v hodině svého obrácení 
sražen Pánem ze sedla koně, vyznává ve věrném následování Ježíše ve všech 
pokořeních a vší neúspěšnosti: „Za evangelium se nestydím. Jím se přece projevuje 
Boží moc a přináší záchrana každému, kdo věří, nejdříve ovšem židům, ale pak  
i pohanům" (Řím 1,16). Nyní je na nás, abychom se nestyděli, nýbrž řekli: Děkujeme ti, 
Pane, že jsi nás povolal, abychom před tebou stáli nebo abychom s tebou seděli  
na oslátku a sloužili ti. 

/ Kardinál Joachim Meisner, ukázka z knihy On jde před vámi, kterou vydalo Karmelitánské nakl./  

 

BRÁNA MILOSRDENSTVÍ 

Květná neděle a Svatý týden 

Evangelium: Ježíšův vjezd do Jeruzaléma – Lk 19,28-40  

Motto: SLUŽBA 

Téma: Ježíš vjížděl do Jeruzaléma, aby tam se svými učedníky oslavil 

židovské velikonoce. Lidé mu mávali palmovými ratolestmi  

a vítali ho jako krále. Mysleli si, že se stane mocným vládcem nad 

izraelským národem a vysvobodí ho jednou provždy od okolních 

nepřátel. Ježíš však byl jiný král, než si představovali. Nepřišel, aby si 

nechal sloužit, ale aby sloužil. 

Ve Svatém týdnu si připomeneme, jak Ježíš i v utrpení myslel na druhé: modlil 

se za ty, kdo ho mučili, těšil zarmoucené jeruzalémské ženy, přijal pomoc  

od Šimona z Kyrény, svým příkladem obrátil srdce kajícího lotra a setníka.  

Skutek milosrdenství: TĚŠIT ZARMOUCENÉ 

Ježíš nám dal příklad milosrdenství a lásky. Také my bychom 

neměli být zahleděni do sebe a do svých problémů, ale měli 

bychom si všímat druhých a sloužit tam, kde je to potřeba. 

Úkoly – náměty: Pomoci druhému, udělat radost, potěšit někoho, kdo se cítí 

sám, kdo má nějaké trápení, říct pěkné slovo, věnovat úsměv, pozdravit… 

 
× Existují hříchy, které by byly tak závažné, že by je kněz nemohl 

rozvázat? 

Existují hříchy, jimiž se člověk zcela odvrátí od Boha a zároveň kvůli jejich 

závažnosti podlehne exkomunikaci. Rozhřešení těch skutků, na které se 

vztahuje „exkomunikace“, může udělit pouze biskup nebo jím pověřený 

kněz, a v některých výjimečných případech dokonce jen papež. V nebezpečí 

smrti může udělit rozhřešení a rozvázat z exkomunikace každý kněz. [1463] 

Katolík, který by se například dopustil vraždy nebo by se aktivně podílel  

na potratu, se automaticky sám vylučuje ze svátostného společenství; církev 

pouze stvrzuje tento stav. Exkomunikace má v úmyslu napravit hříšníka a uvést 

ho zpátky na správnou cestu. 

RŢzn§ ozn§men² 

Celonońn² TICHć ADORACE z Velk®ho p§tku na B²lou sobotu 25. - 26. bţezna 
2016 ð zapiģte se, pros²me, do rozpisu na listinu v  pţeds²ni kostela.  
Je tţeba, aby v kostele byli pţ²tomni minim§lnœ dva lid®, ale samozţejmœ mūĥe 
pţij²t libovolnĶ pońet vœţ²c²ch. Dvojice, kter§ je na urńitou hodinu zapsan§ 
v listinœ, pońk§ do vystţ²d§n² na dalģ² farn²ky, kterĶm otevţe bońn² vchod  
do kostela. Hlavn² vchod bude uzamńen. Adorace bude prob²hat od skonńen² 

Velkop§teńn²ch obţadū do zah§jen² Velikonońn² vigilie B²l® soboty.  

Obļansk® sdruģen² BayerŢv odkaz poŚ§d§ Tradiļn² velikonoļn² vĨstavku 
s posezen²m v Komunitn²m centru Kl§ġter v Blahutovic²ch 20. a 21. bŚezna 
2016 ĂVELIKONOCE U NĆSñ. PŚijŅte si prohl®dnout vĨstavku a pŚ²padnŊ posedŊt 

v nedŊli a v pondŊl² od 14.00 do 18.00 hodin. V ¼terĨ, stŚedu a ļtvrtek po domluvŊ 
na tel. 603  714  164. V  nedŊli odpoledne tak® uvid²te tradiļn² i netradiļn² Śemesla  
a velikonoļn² zvyky: pŚeden² vlny a pleten², pleten² tatarŢ, zdoben² velikonoļn²ch 
vaj²ļek. Zakoupit si tak® mŢģete medov® pern²ļky a posedŊt s pŚ§teli u dobr®ho 
dom§c²ho obļerstven². PŚipraven je i malĨ bazar obleļen². M§me i tip na pŊknĨ jarn² 
vĨlet: ĂFrantiġkova cesta v Blahutovic²chñ. 

αtŀƴŜ .ƻȌŜΣ ŎƘǘŠƭƛ ōȅŎƘƻƳ ōȇǘ ǘŜř ƴŀ ŎƘǾƝƭƛ ǎ ¢Ŝōƻǳ ŀ ǇǌŜŘƭƻȌƛǘ ¢ƛ ǾǑŜŎƘƴȅ ǘȅ ƴŀǑŜ ƪŀƳŜƴȅ 
ǎƭŀōƻǎǘƝ ǎ ŘǻǾŠǊƻǳΣ ȌŜ ¢ȅ ƧŜ ǎǾƻǳ ƭłǎƪƻǳ ǇǊƻƳŠƴƝǑΧά  tǌƛ ǎǇƻƭŜőƴŞƳ ǾŜƭƛƪƻƴƻőƴƝƳ ȊǘƛǑŜƴƝ 
se sejdeme нлΦ ōǌŜȊƴŀ нлмс Ǿ 18:30 v ƪƻǎǘŜƭŜ bŀǾǑǘƝǾŜƴƝ tŀƴƴȅ aŀǊƛŜ v BernarticƝŎƘ ƴŀŘ 
OdrouΦ ¢ŠǑƝ ǎŜ ƴŀ Ǿłǎ ǎǇƻƭŜőŜƴǎǘǾƝ ƳƭŀŘȇŎƘΦ  

Jak lze s  uģitkem rozj²mat o utrpen² a smrti P§na Jeģ²ġe? Jednou z  v²ce 

moģnost² (vedle poboģnosti kŚ²ģov® cesty, modlitby bolestn®ho rŢģence, 
adorace u Boģ²ho hrobu aj. )  mŢģe bĨt tak® shl®dnut² filmu o umuļen² P§nŊ, 
na kterĨ jste t²mto zv§ni. Prom²t§n² se uskuteļn² v kinos§le Star® ġkoly  
na VelkĨ p§tek 25. bŚezna po skonļen² Velkop§teļn²ch obŚadŢ cca v  17 hod .   

http://www.pastorace.cz/Jmenny-rejstrik/Meisner-1.html
http://www.kna.cz/nk.php?sel_id=560

