
 

13. března – 19. března 2017, DOBA POSTNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

13.3. 

Pondělí  

po 2. neděli postní 
výroční den zvolení  
papeže Františka 

Fatimský den 

St. Jičín 17:00 na úmysl otce biskupa 

Úterý 

14.3. 

Úterý  

po 2. neděli postní 
St. Jičín 15:00 

pohřeb – Milada Beňková  

večerní mše sv. nebude 

Středa 

15.3. 

Středa  

po 2. neděli postní 

St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Marii Horákovou,  

† manžela, † syna a Boží 

ochranu pro živou rodinu 

modlitební společenství 

Loučka 17:00 mše svatá /o.Jiří/ 

Čtvrtek 

16.3. 

Čtvrtek 

 po 2. neděli postní 

Palačov 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

17.3. 
Sv. Patrik, biskup 

St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Otu Vahalíka,  

† manželku, syna, zetě, dvoje 

rodiče a Boží požehnání pro 

živé rodiny 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

18.3. 

Sv. Cyril 

Jeruzalémský,  

biskup a učitel církve 

St. Jičín 17:00 

za † Josefa Pospěcha,  

† rodiče, ochranu Boží  

a Panny Marie a za dar zdraví 

Neděle 

19.3. 

3. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 

Sbírka  

na potřeby diecéze 

St. Jičín  7:45 
za † manžela a duše v očistci 

/o.Petr/ 

po mši sv. pobožnost křížové cesty 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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12.3.2017      2. neděle postní      16./ročník VIII. 

„Pane, ukaž nám své milosrdenství!“ Ž 33 

Myšlenky k inspiraci nejen pro postní dobu 

Dát prostor Bohu  

Chasidský rabín jednou položil svým žákům otázku: „Kde 
je Bůh?“ Žáci se divili takové otázce a odpověděli, jak se 
domnívali, že se od nich očekává: „Bůh je všude.“ Ale rabi 
nesouhlasil. „Ne,“ řekl, „Bůh je tam, kam ho člověk vpustí.“  

Tento rabín věděl, proč nepřijal odpověď svých žáků, 
i když byla filosoficky správná. Jen tehdy, když vpustíme 
Boha do prostoru našeho života, může jej naplnit svou 
přítomností, můžeme s ním mít společenství a zakusit 
požehnání života s ním. My jsme sice svým křtem do  svého 
života Boha vpustili, ale naše pohodlnost, slabost a snad  
i strach z Boží náročnosti způsobily, že měl Bůh v našem 
životě stále méně místa.  

Postní doba je mimořádný čas milosti,  
v němž bychom měli znovu a vědomě vpustit 
Boha do všech našich myšlenek, slov i skutků, 
do všech našich plánů, do všech našich vztahů, 
aby znovu vyplnil celý prostor našeho života.  

Malé skutky milosrdenství  

Nebylo by asi dobré, kdybych si ráno sedl a začal vymýšlet, 
kterýpak velký skutek milosrdenství bych dnes mohl 
vykonat. Snad někoho zachránit z hořícího domu? Nebo 
tonoucího z řeky? Lepší asi bude vstát a  vydat se vstříc 
malým skutkům milosrdenství, které se nám nabízejí téměř 
na každém kroku. Dovolím si předložit malou inspiraci:  



– říct dobré slovo, 
– opatrně zavírat dveře,  
– být za všechno vděčný,  
– křivé slovo nepovažovat hned za urážku,  
– leccos umět milosrdně přehlédnout,  
– uznat to dobré, co udělal druhý…  

Jít proti proudu  

Co znamená jít proti proudu?  
Nelhat tam, kde lidé obvykle lžou.  
Nekrást tam, kde se to považuje za normální.  
Žít čistě tam, kde ostatní hledají smyslnost.  
Obětovat se tam, kde druzí hledají jen požitky.  
Milovat tam, kde druzí nenávidí.  
Doufat tam, kde jiní zoufají.  
Radovat se tam, kde jiní nenacházejí důvod k radosti. 
Být plní pokoje tam, kde jsou lidé vnitřně rozervaní.  

/Z knihy Jiřího Mikuláška: Někdo tě má rád. Vydalo © Biskupství brněnské v roce 2015 / 

 
 

POSTNÍ AKTIVITA (NEJEN) PRO DĚTI – PROMĚNA SRDCE 

2. neděle postní 

Evangelium: Ježíšovo proměnění (Mt 17,1-9) 

Téma: Pán Ježíš vystoupil na horu (podle tradice na horu Tábor) a vzal s sebou 

Petra, Jakuba a Jana, aby se tam o samotě modlili. Najednou „Ježíšova tvář zazářila 
jako slunce a jeho oděv zbělel jako světlo. Ozval se hlas: ‚To je můj milovaný Syn…; 
toho poslouchejte!‘“ – Poslouchat a poznávat Ježíše můžeme například z Písma 
svatého – z evangelia, které nám ukazuje, jak Ježíš mluvil, smýšlel a jednal. 
Poslouchat Pána Ježíše můžeme také v modlitbě.  

Úkol: Každý večer si přečíst krátký úryvek z evangelia (nejlépe 

společně v rodině). Pak Pánu Ježíši povyprávět, co jsem prožil/a 
pěkného, a poprosit ho o odpuštění vin.  

Modlitba: Pane Ježíši, nauč mě naslouchat tvým slovům  

v Písmu svatém. Nauč mne modlit se tak, aby modlitba 
proměňovala mé srdce. 

Různá oznámení 
Milí farníci, 
zima ustoupila a roztátá sněhová peřina odkryla to, co by bylo 
potřeba uklidit kolem kostela a na farní zahradě.  
Rádi bychom proto pozvali všechny, kdo by mohli a chtěli 
pomoci, na společnou brigádu. Sejdeme se v sobotu 18.3. 
od 8:30 a chtěli bychom skončit do 12:00. Je naplánován odvoz 
starých střešních tašek, které leží za farou, hrabání trávníku, ořezání křovin,  
úklid zahrady,..... . Budeme vděčni za každou pomocnou ruku. S případnými 
dotazy nebo nápady se prosím obraťte na Michala Cigánka. Děkujeme. 

 
Kurz biblických židovských tanců pro začátečníky 

Tento jednodenní kurz se uskuteční v sobotu 18. března 2017 v Opavě-Jaktaři,  
v CZŠ sv. Ludmily, Slavkovská 140, od 9.30 - 16.00. Zúčastnit se ho mohou ženy, 

které tyto tance nikdy netančily i ty, které se s nimi už někde seznámily.  
S sebou: pohodlnou sukni, uzavřenou obuv, pití. Lektorkou je: Gita Vyleťalová  
z Krnova. Cena: 300,- Kč (včetně oběda). Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MANŽELE na Bouzově 

Srdečně zveme manžele k postnímu celodennímu zastavení. Tématem 

obnovy bude  „Velikonoce v rodině“. 

Termín: 8. dubna 2017 od 9.00 do 16.00 hod. 
Duchovní obnovou bude provázet P. ThLic. Jan Maria Norbert Hnátek OT. 
Program obsahuje tři bloky promluv, reflexi v páru, mši svatou (bude 
slavena v kapli sv. Alžběty přímo na krásném hradě Bouzov) a příležitost 
ke svátosti smíření. Promluvy si vyslechneme v sále obecního 
úřadu Bouzova. Bude zajištěn oběd i občerstvení. Obnovu pořádáme ve 

spolupráci s Centrem pro rodinu Kána Konice a správou hradu Bouzov.  
Nabízíme možnost hlídání dětí.  
Přihlášky: www.rodinnyzivot.cz (online formulář) 

Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel: 587 405 292, e-mail: zaboj@arcibol.cz 
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