
 

2. května – 8. května 2016, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář II. týden 

 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

2.5. 

Památka sv. Atanáše, 

biskupa  

a učitele církve 
St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu 

Jansovu a Jamborovu 

a Boží ochranu Panny 

Marie a andělů strážných 
po mši sv. májová pobožnost 

Úterý 

3.5. 

Svátek sv. Filipa  

a Jakuba, apoštolů 
St. Jičín 17:00 

za † Jaroslava Krutílka, 

živou a † rodinu 

májová pobožnost 

Středa 

4.5. 

Středa po 6. neděli 

velikonoční 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu 

Janýškovu, ochranu Boží 

a Panny Marie,  

májová pobožnost,  

modlitební společenství 

Čtvrtek 

5.5. 

SLAVNOST 
NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ 

začíná devítidenní 

příprava na slavnost 

Seslání Ducha svatého  

St. Jičín 17:00 za farníky 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

6.5. 

Památka sv. Jana 

Sarkandra, kněze 

 a mučedníka 

    

   1.pátek v měsíci 

St. Jičín 17:00 

za † Václava Kelara, Josefa 

Holeňu, Mirku Piačkovou  

a za živou rodinu 

májová pobožnost 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Sobota 

7.5. 

Sobota po 6. neděli 

velikonoční 

    

    1.sobota v měsíci 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče Marii a Viktora 

Urbanovy, † sestru a 

švagra Marii a Františka 

Vojtíškovy a za živé rodiny 

májová pobožnost 

Neděle 

8.5. 

7. NEDĚLE  

 VELIKONOČNÍ 

St. Jičín  7:45 

na poděkování Pánu Bohu 

s prosbou o ochranu  

a pomoc Panny Marie  

u příležitosti 85. narozenin 

májová pobožnost 

Bernartice 9:15 mše svatá 

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 

   1. 5. 2016 – 6. neděle velikonoční            23./ročník VII.  

„Není slabým, kdo se opírá o Boha.“ 
 
 
 
 

Tak vám přeji dobré jitro. Zrovna když jsem se probíral, napadlo mě, že my Češi jsme 
zvláštní lidi. Vždycky si musíme něco někde půjčit, ačkoliv máme daleko hezčí totéž.  
Teď se objevil, díky americkému světu, výraz sponzor. 

Páni kluci, co to je? Má to být ten, co odněkud z ciziny zaplatí něco za někoho, nač on 
sám nemá peníze a co by chtěl uplatnit. Začíná, abych tak řekl, od jiných a od jiného.  
A to je škoda. Člověk by měl začít od sebe. 

Ale vraťme se ke slovu sponzor. Víte, co to je sponzor? Latinské slovo. Ten, kdo ručí. 
A to není žádná legrace. Staří Římané, když něco slavnostně slibovali nebo se 
slavnostně zaručovali, říkali spondeo, pak voveo a polliceor. Tři slova za sebou. Spondeo 
znamenalo slavnostně se zaručuji. A od toho je slovo sponzor, ručitel. 

A ještě jiné slovo, podstatné jméno sponsus, ženich. A sponsa, tj. nevěsta. Jsou to 
dva lidé, kteří se slavnostně zavázali, i když výraz zavázat se je trošku, řekl bych, 
keltsko-slovanský, protože počítáme s tím, že bychom se mohli rozvázat. Ale spondeo 
znamená navždycky se zavázat. Udělat to tak, že ten závazek nepukne. 

Sponzor je pak člověk, který se za nás zaváže a zaručí. Ve finančním světě to 
znamená něco jiného, a to z toho důvodu, že se dá také krachovat, že se dá něco rozbít 
a že se také rozvazuje. Ovšem to je záležitost lidské slabosti. Ale to podstatné, čeho se 
chceme při dnešním ránu domakat, vždyť je neděle, je to, kdo za mě ručí. 

Možná, že jste někdy v životě slyšeli takové zvláštní rčení: skrze Krista. Pozor!  
Na to si člověk musí dát pozor. Protože tohle skrze znamená něco jiného, než když třeba 
nějaký námořník o jedné noze a na penzi činí skrz hrdlo ve flašce škuner. To je taky 
skrze. Ale to by nebylo to pravé. Jestliže jste ovšem skrze Krista, tak je to úžasná věc. 
Totiž, prostřednictvím se nedá říct, dá se říct opravdu jen skrze. Skrze někoho znamená, 
že ho znám. A znamená to, že on zná mě a moc dobře. A že On je Někdo, kdo je 
Prostředníkem. Dneska by bylo skoro lépe říkat Tlumočníkem, protože postavička 
tlumočníka musí dokonale ovládat obě řeči a obě prostředí. Tlumočník je ten, kdo 
opravdu žije ve dvou světech tak dokonale, že je schopen jednomu světu ukázat svět 
druhý způsobem, že to ten jeden svět pochopí ve svém světě. 

A tímto Tlumočníkem, tímto Prostředníkem a tedy také zárukou celého našeho bytí, 
jednání a spravování je Ježíš Kristus, jemuž je nedělní den zasvěcen. 

 
/P. Jiří Reinsberg, z knihy „Probíhejte Jeruzalém a sviťte. Nedělní povídání pro ty, kteří musejí ráno vstávat“/ 



Různá oznámení 

Maria Hilf – Pouť rodin k Panně Marii Pomocné u Zlatých Hor se v sobotu 7. 5. 

stane také dnem otevření třetí Brány milosrdenství 

v ostravsko-opavské diecézi. Hlavní vchod do 

poutního kostela získá stejná privilegia Roku 

milosrdenství jako Svatá brána v ostravské 

katedrále a opavské konkatedrále. Ve stejný den 

se otevře čtvrtá Brána milosrdenství v bazilice 

Navštívení Panny Marie ve Frýdku (18.00 hodin). 

Pátá Svatá brána Roku milosrdenství bude 

otevřena u Panny Marie Sedmibolestné na Cvilíně u Krnova 22. 5. v 15.00 hodin. 

Program Diecézní pouti rodin na Maria Hilf bude mít letos pod patronátem děkanát 
Krnov, který se bude podílet na programu Centra pro rodinu a sociální péči. 
Slavnostní mše svatá začíná v sobotu 7. 5. ve 14.00 hodin a hlavním celebrantem 
bude biskupský vikář pro pastoraci P. Vít Zatloukal. Na začátku bohoslužby bude  
v kostele Panny Marie Pomocné otevřena Svatá brána milosrdenství. 

Poutníci z celé diecéze jsou na Maria Hilf zváni nejen na mši svatou, ale také na 

řadu doprovodných aktivit. Zabaví se nejen děti, ale i dospělí. Budou připraveny 

tvůrčí dílny zaměřené na rýžování zlata, dolování štoly, kovářské umění, malování, 

hlavolamy a nebude chybět ani nafukovací skákací hrad. Rodiče mohou prožít 

aktivitu „manželské rande“ a pro všechny poutníky zahrají děti představení  

Noc na Karlštejně. 

V areálu poutního místa bude možnost zakoupit občerstvení, oběd, pitný režim pro 

děti bude zajištěn. Pokud by někteří chtěli přijet již dopoledne, nabízíme tip  

k rodinnému výletu – Zlatorudné mlýny ve Zlatých Horách nebo rozhledna 

Biskupská kupa. Kdo by chtěl návštěvu poutního místa prožít více  

v usebranosti, má možnost využít celého sobotního dopoledne k tiché adoraci  

v kostele. K dispozici bude také zpovědní služba.  

Více informací s podrobným programem najdete na vývěsce v našem kostele. 

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

V pondělí 2. 5. v 18 hodin ve farní 

klubovně proběhne první organizační 

schůzka k Noci kostelů v naší farnosti. 

Zájemci o pomoc s organizací jsou vítáni  
 

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

Informace o kritické humanitární situaci na Ukrajině 

 Ozbrojený konflikt na východní Ukrajině začal na jaře 2014 a navzdory 
příměří ze září 2015 stále pokračuje. Jeho oběti jsou zapříčiněny především 
obrovským množstvím neodstraněných min a nepřetržitou dělostřeleckou palbou. 
Zjištěných obětí je asi 9000, k nimž se přidávají nezvěstní a uvěznění, držení 
často nezákonně. Nestabilní situace, neustálá hrozba ozbrojeného útoku  

a v důsledku toho větší výskyt ozbrojených, nikým nekontrolovaných band 
způsobují obyvatelstvu vážné problémy, a to nejen na přímo postižených 
územích, ale v celé zemi. Obraz zhoršuje všeobecná ekonomická situace, která je 
zachvácena zatěžující inflací a drastickým omezením možnosti nákupů: více než 
500 000 obyvatel má naléhavou potřebu potravin. Uprchlíků uvnitř země je více 

než milion a půl. 
 Na územích přímo zasažených válkou jsou největší potřeby v oblasti 

zdravotnictví: více než 120 zdravotnických center bylo poškozených nebo 
zničených. Největšímu riziku jsou vystaveny těhotné ženy a rodičky a velmi velké 
nebezpečí představuje šíření AIDS a tuberkulózy. Chybějí anestetické prostředky 
a operace jsou často prováděny bez anestézie. Tam, kde jsou léky dosažitelné 
(mnoho lékáren bylo zavřených), dosahují jejich ceny nedostupné výše. 
 V oblastech, kde je konflikt nejcitelnější, v současnosti žijí ve velmi 
těžkých poměrech asi tři miliony lidí, z nichž většinu představují staří, kteří nebyli 

schopni opustit bojovou zónu. 

 Pokud jde o obydlí, asi 12 až 15 tisíc domů bylo poškozeno a více než tisíc 
úplně zničeno. Zvláště dramatická situace nastane z teplotních důvodů 
v podzimním a zimním období. 
 Velký počet dětí nemůže chodit do školy. 200 000 jich našlo útočiště 
v oblastech Ukrajiny, které nejsou zasaženy: tedy každé čtvrté dítě je 

uprchlíkem. Mnohé z nich jsou postiženy závažnými formami psychologického 
traumatu způsobeného násilím, jehož svědky byly anebo ho samy zakusily. 
Některé z nich dokonce ztratily schopnost číst a psát. 
 Stav konfliktu představuje největší problém pro nalezení východiska 
z humanitární krize. Především platí omezení pro dovoz komerčního zboží, včetně 

léčiv, jakož i nesmírné těžkosti pro přístup mezinárodní pomoci na nejvíce 
sužovaná území. 

 Na tyto obrovské problémy reaguje společnost s mimořádnou odolností. 
Síť poskytující pomoc, která na území funguje nejvíce, je tvořena konfesijními 
skupinami, mezi nimi i katolíky, jichž je na Ukrajině asi 10% a v nejvíce 
postižených oblastech představují nepatrnou menšinu. Jsou plně zmobilizováni 
pro pomoc potřebným, i když nedokážou čelit ani těm nejnaléhavějším potřebám. 
 Svatý stolec na to reaguje specifickými akcemi, které směřují ve prospěch 
všeho obyvatelstva bez rozdílu náboženské a konfesní příslušnosti. Jejich cílem je 

přispět k řešení humanitární krize, zvláště v těch nejkrizovějších oblastech.  

Za tím účelem je vypracován mechanismus pro výběr financovaných projektů, 
který na místě provádí speciální komise pověřená jejich hodnocením. Papežská 
rada „Cor Unum“ se zabývá schvalováním a technickou stránkou správy těchto 
fondů, jejichž vyúčtování se pak náležitě předkládá. 
 

V našem kostele lze na tento účel přispět do označené pokladničky 
do příští neděle 8. 5. 2016. 


