
 

 30. ledna – 5. února 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

30.1. 

Pondělí 4. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Anastázii, Helenu a Josefa 

Holeňovy, † Mirku Piačkovou  

a † Václava Kelara a za živé 

rodiny  /o.Petr/ 

Úterý 

31.1. 

Památka sv. Jana 

Boska, kněze 
St. Jičín 17:00 

za † Marii Vahalovou 

k nedožitým 80 let, † manžela, 

dceru Věrku, rodiče, s prosbou  

o Boží požehnání a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu  

Středa 

1.2. 

Středa 4. týdne 

v mezidobí 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní, dar zdraví a ochranu 

Boží a Panny Marie pro celou 

rodinu a za † manžela a rodiče 

modlitební společenství 

Petřkovice 18:00 
mše svatá  /o.František Dostál/ 

- žehnání svíček (hromničky) 

Čtvrtek 

2.2. 

Svátek  

Uvedení Páně  

do chrámu 

HROMNICE 

St. Jičín 17:00 
za farníky  /o.Petr/ 

- žehnání svíček a průvod 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

3.2. 

Sv. Blažeje, biskupa  

a mučedníka 

 

Sv. Ansgara, biskupa 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

 

 

svátost smíření 

na poděkování za 70 let života 

o.Petra Dokládala s prosbou  

o Boží ochranu a ochranu Panny 

Marie  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

4.2. 

Sobotní památka  

Panny Marie 

1.sobota v měsíci 
St. Jičín 18:30 za rodinu Hanzelkovu  /o.Dobija/ 

Neděle 

5.2. 

5. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 

za † Otakara Vahalíka, rodiče, 

švagra, za dar zdraví a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu  
- představení dětí připravujících se  

na první svaté přijímání 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

Loučka 10:45 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 
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„Veleb, duše má, Hospodina!“ Ž 146 

Blahoslavenství - cesta ke štěstí 

     Většina z vás asi dobře zná tu říkanku: Byl jeden domeček,  
v tom domečku stoleček, na stolečku mistička, v té mističce rybička… 
My křesťané to můžeme říci podobně: Naší ústavou je Bible, její velmi 

důležitou částí jsou evangelia, velmi důležitou částí evangelia je 

Horská řeč Pána Ježíše a perlou jeho Horské řeči jsou blahoslavenství, 

která jsme právě před chvílí slyšeli. 

     To slovo „blahoslavený“ znamená „šťastný“. Pán Bůh vložil touhu po 

štěstí do každého lidského srdce. Není nikdo, kdo by chtěl být 

nešťastný. Ta touha po štěstí je v každém lidském srdci. Ale ne každá 

cesta ke skutečnému štěstí vede. I alkoholik sahá po flašce, protože 

chce být šťastný. Ale ta cesta ke štěstí nevede. I narkoman sahá  

po droze, protože chce být šťastný. Ta cesta ale ke štěstí nevede. 

Můžeme to říct všeobecně: Lidé sahají po hříchu, protože chtějí být 

šťastní. Ta cesta ale ke štěstí nevede – aspoň ne k trvalému štěstí. 

     Pán Ježíš jako cestu ke štěstí ukazuje blahoslavenství. Ukazuje 

blahoslavenství jako cestu k tomu dokonalému štěstí, které budeme mít 

v nebi, ale ukazuje i blahoslavenství jako cestu ke štěstí a k dobru 

člověka už tady na zemi. 
 

Blahoslavení chudí v duchu… Chudí v duchu nejsou blázni.  

Chudý v duchu je ten, kdo nestaví na sobě, kdo ví, že Boha potřebuje. 

Jak je šťastný člověk, který ví, že nemusí jít životem jen svými silami! 
 

Blahoslavení plačící… Pán Ježíš na Křížové cestě říká: „Plačte nad 

sebou a nad svými dětmi!“ Jak je šťastný člověk, který – ať už  

v přeneseném smyslu slova nebo doslova pláče nad svými hříchy!  

Proč je šťastný? No protože když ho jeho hříchy bolí, tak se do nich 

tak snadno nenaveze a ušetří si hodně bolestí. 



Blahoslavení tiší… Koho máme raději? Ty, kdo mají „široké lokty“ nebo  

právě takové obyčejné, ale dobré lidi? 
 

Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti…  

Víme dobře, jak už děti dokážou těžko nést nespravedlnost.  

Spravedlnost je dalším velkým plus pro nás. 
 

Blahoslavení milosrdní… Jak lidé mají rádi milosrdné, soucitné lidi!  
 

Blahoslavení čistého srdce…  

Jak člověk, který nemá srdce zakalené hříchem,  

dokáže vnímat i jemné věci, okolnosti, skutečnosti,  

které druzí nevidí! 
 

Blahoslavení tvůrci pokoje…  

Jak je šťastný člověk, kterým nelomcuje pokušení nenávisti, jak je 

šťastný člověk, jehož srdce je větší,  

než lidská zloba, který se lidskou zlobou neužírá, ale dopřeje si tu 

radost všecko utopit v odpuštění, jako to dělal Ježíš. 
 

Blahoslavení pronásledovaní, tupení – ať už pro spravedlnost  

nebo pro Boha a pro život z víry…  

Jak je šťastný a svobodný člověk, který je nad tím vším,  

kterému nikdo neohne hřbet. 
 

     Blahoslavenství jsou cestou ke štěstí – ke štěstí tady na zemi  

i na věčnosti. Ovšem vědět nestačí. Americký prezident Truman kdysi 

řekl: „Kdyby se celý svět řídil zásadami Horského kázání, stal by se 

rájem.“ Byl to ovšem právě prezident Truman, který poprvé použil 

atomovou zbraň. 

 

     Blahoslavenství jsou cestou ke štěstí – ke štěstí tady na zemi  

i na věčnosti. My už víme. Klademe si otázku: Jak odpovím já? 

/převzato z webu farnosti Pustá Polom, http://farnostpp.budnet.eu/ 

Různá oznámení 
Na první sobotu 4. února 2017 jsme zváni do Koclířova na oslavu 70. narozenin o. Petra 

a 65. narozenin o. Pavla Dokládala.  
Odjezd autobusu: 7:45 - ČSAD garáže, 7:50-Loučka/Žlabec, 7:55- Petřkovice, Janovice,  
Jičina (na zastávkách autobusu), 8:00- Starý Jičín, 8:05- Hůrka rozcestí, 8:10 St. Lhota.  
Cena: 250,- Kč/osobu, děti zdarma. Ještě jsou poslední volná místa v autobusu, 
zapište se, prosíme, co nejdříve na listinu v předsíni kostela.  

Biskupství ostravsko – opavské vás zve na Národní pouť do Fatimy 
u příležitosti 100 let zjevení Panny Marie 

S biskupy a kněžími naší vlasti prožijeme: 
• Večerní modlitbu růžence se světelným průvodem  
• Prohlídku místa zjevení na Cova da Iria 
• Návštěvu rodných domů pasáčků 
• Slavnostní mezinárodní poutní mši sv. před bazilikou Panny Marie 
Dále také navštívíme klášter v Coimbře spojený s životem sestry Lucie, světoznámé poutní 
místo Santiago de Compostela, Lisabon a další zajímavá místa. 

Termín: 9. 9. – 17. 9. 2017 
Cena: 19 900,- Kč + 30 EUR 
Doprava: letecky z Prahy 
Přihlášky do: 15. 3. 2017 na: palomino@volny.cz,  
nebo tel.: 728 361 728 
Připraveno ve spolupráci s CK Palomino,  
V rohu 725/12, 142 00 Praha 

 
Podrobný program pouti: 
1.den - odlet z Prahy, přílet do Lisabonu, ubytování, nocleh 
2.den - Fatima - nejvýznamnější poutní místo Portugalska, novoklasicistní bazilika Panny Marie  
s ostatky vizionářů Jacinty, Lucie a Františka, poutní bazilika Nejsvětější Trojice z roku 2007,  
Křížová cesta, návštěva domů pasáčků, individuální program, účast na modlitbě Růžence 
3.den - Fatima – po snídani odjezd na pobřeží Atlantiku, Batalha – dominikánské opatství Panny 
Marie Vítězné, Alcobasa – cisterciácké opatství Panny Marie s hroby Dona Pedra a Inés de Castro, 
Nazaré – poutní kostel Panny Marie Nazaretské 
4.den –Fatima – účast na Národní pouti, společná křížová cesta, modlitba u sousoší anděla míru, 
odpoledne národní mše svatá na místě zjevení, Capelinha /koncelebrují biskupové a kněží z ČR/ 
5.den –Fatima – hlavní den výročí 100 let zjevení Panny Marie ve Fatimě, 10.00 hod. mezinárodní 
modlitba svatého růžence, 11.00 hod. hlavní mezinárodní mše svatá před bazilikou Panny Marie 
Růžencové, večer účast na modlitbě Růžence 
6.den - po snídani odjezd do univerzitního města Coimbra, prohlídka historické části města, návštěva 
kláštera spjatého s životem sestry Lucie dos Santos, odpoledne odjezd do Santiago de Compostely, 
prohlídka historického centra, ubytování, večeře, nocleh 
7.den - Santiago de Compostela – mše svatá, návštěva katedrálního muzea a klenotnice, odjezd  
do Fatimy, ubytování, večeře, nocleh 
8.den –Lisabon – katedrála, hrad sv. Jiří, rodný dům sv. Antonína, panteon sv. Engrácie, chrám  
sv. Vincence, klášter sv. Jeronýma postavený na příkaz krále Emanuela I v manuelském slohu, 
diamantový dům Cabo da Roca – mys, nejzápadnější výběžek evropského světadílu, možnost získání 
certifikátu z návštěvy tohoto místa, návrat do Fatimy, večeře, nocleh 
9.den - snídaně, odjezd na letiště do Lisabonu, přílet do Prahy 

Cena zahrnuje: 
letenku Praha – Lisabon – Praha, letištní poplatky, 8x ubytování ve 2-3 lůžkových pokojích včetně 
polopenze /1x Lisabon, 6x Fatima, 1x Santiago de Compostela/, autobusová doprava po území 
Portugalska a Španělska, kompletní pojištění E1122220, služby průvodce, zákonné pojištění CK  
č. 159/1999 Sb.  

Cena nezahrnuje: vstupy cca 30 EUR. Pojištění storna zájezdu lze sjednat při podepsání smlouvy. 
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