
30. května – 5. června 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

30.5. 
Sv. Zdislavy St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

 

pohřeb-František Podzemný 
za † Žofii Dobešovou,  

† manžela, syna a rodiče 

Horákovy, májová pobožnost 

Úterý 

31.5. 
Svátek Navštívení 

Panny Marie 

St. Jičín 8:15 

za manžele Váchovy, 

ochranu P. Marie a duše  

v očistci, májová pobožnost 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Středa 

1.6. 

Památka sv. Justina, 

mučedníka 
St. Jičín 

16:00 

17:00 

 

 

 

 

 

 

svátost smíření 

za † Ladislava Hanzelku, 

rodiče z obou stran,  

† sestry Zdenku, Božku, 

Martu, švagra Václava, 

za živou rodinu a duše  

v očistci 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

2.6. 

Sv. Marcelina a Petra, 

mučedníků 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

3.6. 

Slavnost  

Nejsvětějšího Srdce 

Ježíšova 

 
I. pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:30 

17:00 

 

 

 

 

 

svátost smíření 

na poděkování Pánu Bohu 

za dar manželství,  

za všechny obdržené dary  

a milosti s prosbou o Boží 

požehnání, ochranu Panny 

Marie do dalších let 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

4.6. 

Památka 

Neposkvrněného Srdce 

Panny Marie 

 

I. sobota v měsíci 

St. Jičín 16:30 

za † Jaromíra Kapustu, 

rodiče, bratra Vlastibora  

a rodiče Ludmilu a Josefa 

Pavlíkovy, Boží požehnání 

a ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu  /P.Pawel Dobija/ 

Neděle 

5.6. 
10. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  7:45 

za † rodiče Hasalíkovy,  

† staříčky, † sourozence  

a živou rodinu, Boží 

ochranu a Panny Marie 

Bernartice 9:15 mše svatá 

Loučka 10:30 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 
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„Být pokorný neznamená ponižovat sebe, ale vyvyšovat Boha.“ 

Mnohokrát a často opakovaná slova jsou v nebezpečí,  
že nebudou vnímána, že jejich závažnost si člověk ani neuvědomí. 
Tak to může být i s naší odpovědí „Pane, nezasloužím si, abys  
ke mně přišel, ale řekni jen slovo, a má duše bude uzdravena", 
kterou na slova „Hle, beránek Boží.." říkáme při mši. Opakujeme 
zde vlastně slova pohanského setníka z dnešního evangelia, která 
vyjadřují jeho postoj víry, který Ježíš označuje za příkladný. 
Zastavme se tedy nad tím, co sami říkáme. 

Nejprve budeme uvažovat z pozice těch, kteří chodí ke přijímání. 
Pokud to, co říkáme, myslíme vážně, potom od Ježíše očekáváme, 
že v nás, v našem nitru, v tuto chvíli něco změní, něco uzdraví, 
napraví. Očekáváme to skutečně? Máme stejnou víru v moc 
Ježíšova slova, jakou měl setník? Bylo by to správné a pro nás 
samotné velmi žádoucí. A pokud ke přijímání nechodíme,  
ač bychom mohli? Tam si ještě ostřeji můžeme položit otázku,  
jak vidíme sebe a jak vidíme Ježíše. Vidíme sebe jako někoho, kdo 
vlastně žádné uzdravení od Krista nepotřebuje? To by bylo podivné.  

A pokud víme, že ho potřebujeme - uzdravování naší pýchy, naší 
malé víry, naší malé lásky atd., proč tedy o ně nestojíme?  
Je opravdu únosné říkat „ale řekni jen slovo, a má duše bude 
uzdravena", a zůstat při tom mimo? 

Setník Ježíšovi nijak neporoučel. Nedožadoval se neoblomně 
jeho pomoci. Věřil mu. A proto se setkal s pomocí, ale hlavně setkal 
se s Ježíšem. Víra v žádném případě nemůže a nemá být 
instrumentem, který slouží k tomu, abychom získali od Boha to, co 
si sami poručíme. Víra především slouží jako nástroj spojení. 
Našeho spojení s Bohem. A to je větší a trvalejší, než jakýkoliv dar, 
který bychom rádi měli. Neznamená to, že nic nemůžeme dostat. 
Ale je velmi důležité, aby nám nezáleželo jen na daru, ale na Bohu. 

 
/P.Aleš Opatrný, www.pastorace.cz/ 



Různá oznámení 
  

V sobotu 18. června 2016 se uskuteční POUŤ NA SVATÝ HOSTÝN s farností 

Bernartice nad Odrou. Odjezd autobusu v 7.05 hod z Hůrky,v 7,15 hod  

ze Starého Jičína a v 7,20 ze Starojické Lhoty. Odjezd ze Sv.Hostýna jako 

tradičně po svátostném požehnání cca ve 14.00 hod. Pro přihlášení se zapište 

na listinu v našem kostele na pultíku. Své rozhodnutí, prosíme, neodkládejte 

na poslední chvíli. Je třeba zajistit autobus podle počtu přihlášených osob. 

Děkujeme za pochopení.  

NOC KOSTELŮ 2016 

Letošní Noc kostelů se bude konat nezvykle pozdě, a to až 

v pátek 10. června. Duchovní a umělecké bohatství 

křesťanských chrámů během této tradiční akce každoročně 

přitahuje pozornost tisíců návštěvníků. 

„Tato noc může být připomínkou velikonoční noci, noci osvobození a noci světla, 

která dává možnost nalézt a porozumět smyslu vesmíru a života každého z nás. Více 

vám poví architektura a umění, které po věky hovoří k návštěvníkům kostelů. Vašimi 

průvodci budou také samotní organizátoři, kteří vás uvítají a kterým jsem za jejich 

službu a spolupráci velmi vděčný,“ říká k Noci kostelů kardinál Dominik Duka. 

Vše, co se bude během Noci kostelů nabízet, bude zdarma. Každá farnost, která se 

do projektu Noc kostelů zapojila, připravuje svůj program představující množství 

koncertů, komentovaných prohlídek, návštěvy jinak nepřístupných prostor, modlitby 

či příjemná setkání.  V roce 2014 se poprvé do Noci kostelů zapojilo všech 15 

křesťanských církví, které jsou řádnými anebo přidruženými členy Ekumenické rady 

církví.  V loňském roce se Noci kostelů zúčastnilo 1 483 kostelů a modliteben a v celé 

České republice bylo zaznamenáno téměř 500 000 návštěvnických vstupů. 

 

Milí farníci,  

v rámci připravované Noci kostelů vás vyzíváme k zapojení se do soutěže  

o nejhezčí fotografii našeho kostela. Návštěvníci letošního ročníku Noci 

kostelů vyberou pomocí hlasování nejhezčí fotografii našeho kostela, která 

bude v příštím ročníku použita na sběratelských kartičkách.  

Své fotografie můžete přinést osobně do sakristie, případně je zasílejte  

na emailovou stránku farnosti: farnostsj@centrum.cz, nejpozději však  

do středy 8. 6. 2016. Děkujeme a těšíme se na vaše umělecká díla!  

Milí přátelé v Kristu, 

zveme Vás k účasti na Duchovní obnově, kterou 
povede charismatický katolický kněz z Indie P.James 
Manjackal, misionář Božího milosrdenství. Obnova se 
uskuteční v termínu 8. – 10. července 2016 
v Košicích. V letošním Svatém roce milosrdenství byl 
10. února otec James jmenován papežem Františkem 

misionářem milosrdenství. Dostal tak krásný dárek k jeho 70. narozeninám, 
které oslavil 18. dubna. Vzhledem ke zdravotnímu stavu otce Jamese nikdy 
nevíme, jestli nejde o poslední duchovní obnovu s tímto výjimečným 
kazatelem. Využijte tedy této příležitosti. V současnosti žádnou další duchovní 
obnovu s otcem Jamesem nepřipravujeme. Pozvěte k účasti i své přátele  
a známé. Akce se uskuteční se souhlasem košického arcibiskupa Mons. 
Bernarda Bobera a pod záštitou minoritů na Slovensku.  

Při přihlášení do konce května platí nižší účastnický poplatek, od června 
bude cena vyšší. Neváhejte tedy s registrací! Přihlašovat se můžete na 
webových stránkách: https://prihlaska.duchovniobnova.cz/james-manjackal-
kosice-2016. Na těchto stránkách si také můžete přečíst svědectví účastníků 
předchozích exercicií s otcem Jamesem. 

Doprava z ČR 

Cestovní kancelář CK Kučera zajišťuje pro účastníky z České Republiky 
přepravu autobusy. Ty budou vyjíždět z Brna a Zlína. Kromě dopravy Vám 
cestovní kancelář může zajistit také ubytování. Informace najdete na www.ck-
kucera.cz, plakátek s nabídkou je vyvěšen v předsíni našeho kostela. 

Dobrovolnická služba na duchovní obnově 

Vzhledem k rozsahu akce uvítáme Vaši dobrovolnickou pomoc s přípravou 
i organizací akce na místě. Pokud byste byli ochotni jít sloužit, kontaktujte 
prosím koordinátorku našich dobrovolníků paní Kristínu Třeškovou na tel.: 
00420 724 943 366, nebo na emailu treskova@credonadacnifond.cz. 
Děkujeme. 

Pro další informace se na nás můžete obrátit telefonicky na české číslo 
+420 607 213 617 (ve všedních dnech od 10 do 14 hodin). Dotazy můžete 
psát také na email info@duchovniobnova.cz.  

Prosíme Vás o modlitební podporu za požehnání těchto duchovních cvičení, 
za otce Jamese i za všechny organizátory a účastníky. Na tento úmysl se 
budeme po celý měsíc červen jednou denně modlit Modlitbu papeže Františka 
pro Svatý rok milosrdenství. Budeme rádi, pokud se k nám v modlitbě 
připojíte. Za nadační fond CREDO Vám přeje krásné a požehnané dny 

 Michaela Straková, , koordinátorka akce 
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