
 

3. dubna – 9. dubna 2017, DOBA POSTNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

3.4. 

Pondělí 

po 5. neděli postní 
St. Jičín 17:00 

za † Zdeňku Páterovou, syna, 

švagra, 2 rodiče, dar zdraví  

a duše v očistci  
/intence ze 14.3./ 

Úterý 

4.4. 

Sv. Izidor,  

biskup a učitel církve 
St. Jičín 17:00 za † rodiče a živou rodinu 

Středa 

5.4. 

Sv. Vincenc Ferrerský, 

řeholník 
St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † P. Josefa Byrtuse  

a † kněze naší farnosti 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

6.4. 

Čtvrtek  

po 5. neděli postní 

Petřkovice 16:00 

mše svatá   

po mši sv. příležitost ke  

sv. smíření pro starší farníky 

Bernartice 
15-16h 

17:30 
svátost smíření /o.Stanečka/ 

mše svatá /o.Jiří/ 

Pátek 

7.4. 

Sv. Jan Křtitel de la 

Salle, kněz 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:00 

16:20 

17:00 

 

 

 

 

svátost smíření 

pobožnost křížové cesty 

dětská mše svatá  

na poděkování za přijaté dary  

a milosti, vedení Duchem 

svatým a ochranu Panny 

Marie 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

8.4. 

 

Sobota  

po 5. neděli postní 
 

St. Jičín 17:00 

za † Vratislava a Vlastu 

Dorazilovy, † rodiče z obou 

stran a ochranu Boží a Panny 

Marie pro živé rodiny 

Neděle 

9.4. 

KVĚTNÁ 

(PAŠIJOVÁ) 

NEDĚLE  

 

žehnání ratolestí  

a průvod 

St. Jičín  

7:45 

 

 

14:30 

za † P. Jaromíra Hučku  /o.Petr/ 

po mši sv. pobožnost křížové cesty 

 

KŘÍŽOVÁ CESTA V PŘÍRODĚ 

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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2.4.2017      5. neděle postní      19./ročník VIII. 

„U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.“ Ž 129 

Nejsi pouhé číslo, které lze nahradit 
Bůh sám tě stvořil. Patříš k němu. Žádný člověk nad tebou nemá moc.  

Bůh do tebe vkládá svoji lásku. Zná tvé srdce, ví, co cítíš.  

Obrací se k tvému já.  

Nejsi jen jedním z mnoha mezi lidmi. Jsi jedinečný.  

Jsi pro Boha tak důležitý, že tě oslovuje osobně a slibuje ti něco, co povede tvůj život, 
co je základem, na kterém můžeš stavět. 

NESEŠ SI NĚJAKÉ JMÉNO, JÍMŽ SE LIŠÍŠ OD OSTATNÍCH 

Tvoji rodiče ti dali jméno a od narození tě jím oslovovali. Je významnou součástí tvé 
osobnosti - spojuješ s ním svoji identitu. Když na tebe zavolali jménem, věděl jsi, že mají 
na mysli právě tebe. 

Ty, ten jedinečný člověk, jsi důležitý. Neseš si nějaké jméno, jímž se lišíš od ostatních. 
Nejsi pouhé číslo, které lze nahradit. Tvoje jméno se stalo významnou částí tvého JÁ.  
V něm je soustředěna celá historie tvého života. Jak vnímáme svoje jméno, závisí  
na lidech, kteří nás jím oslovují. Jestliže nás osloví lidé, které máme rádi, zhmotňuje se  
ve jménu všechna jejich náklonnost a láska. 

Slyším své jméno - a už se vynořuje vzpomínka na barvu hlasu, kterým je vyslovovali 
můj otec, matka, moji sourozenci, strýček a tetička. Ve jménu se zhmotnila jejich láska. 
Uvědomím si ji vždycky, když mé jméno zazní. Možná že tvá přítelkyně, přítel, žena nebo 
muž dodali tvému jménu nový tón. Možná jsi v něm zaslechl něco, co jsi se svým jménem 
nikdy dříve nespojoval. 

Zajímal ses o původ svého jména? Z jakých kořenů pochází? Můžeš prozkoumat jeho 
etymologii. Etymologie se zabývá hledáním  původního významu nějakého slova.  
V každém jménu se skrývá určité poselství. Tvoje jméno vytváří prostor, do kterého můžeš 
vstoupit a objevovat vlastní hloubku a krásu. 

NEJEN LIDÉ TĚ OSLOVUJÍ JMÉNEM, ALE I BŮH 

V proroku Izaiášovi říká Bůh Izraeli: „Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě 
tvým jménem, jsi můj“ (Iz 43,1).  ) Ta slova jsou určena i tobě. Když tě Bůh volá tvým 
jménem, vyjadřuje tím, že jsi pro něho DŮLEŽITÝ. Jsi pro něho JEDINEČNÝ.  

Bůh do tvého jména vkládá svoji lásku. Tvé jméno, kterým tě Bůh volá, ti ukazuje 
nezaměnitelnou důstojnost člověka. 

/www.vira.cz, zpracováno podle knihy Anselma Grüna „Tvé jméno“,  
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství/ 

 

http://www.vira.cz/
http://ikarmel.cz/kniha/Tve-jmeno_10765.html


POSTNÍ AKTIVITA (NEJEN) PRO DĚTI – PROMĚNA SRDCE 

5. neděle postní 

Téma: Ježíš plakal nad hrobem svého přítele Lazara. Vidíme, že byl nejen Božím 

Synem, ale i opravdovým člověkem, který prožíval radost a smutek stejně jako my. 
Potom se Ježíš obrátil v modlitbě k nebeskému Otci a Lazara vzkřísil. Lazar vyšel 
z hrobu ovázán na nohou i na rukou pruhy plátna. Ježíš řekl: „Rozvažte ho a nechte 
odejít!“ Mnoho lidí, kteří viděli, co Ježíš udělal, v něj uvěřilo. 

Ježíš nejen uzdravuje nemocné a pomáhá ztrápeným, ale dokonce vrací život. On je 
Pánem nad životem a nad smrtí. Ježíš řekl: „Já jsem vzkříšení a život. Kdo věří ve mne, 
i kdyby umřel, bude žít.“ A potvrdil to svým zmrtvýchvstáním. My už víme, že náš život 
smrtí neskončí a spolu s Kristem vstaneme k věčnému životu. To je radostná zpráva 
pro každého. Přivlastnit si je však může jen ten, kdo věří. 

Úkol: Najít v okolí svého bydliště nějaký symbol víry (kříž, 

Boží muka, kapličku apod.). U tohoto symbolu poděkovat Bohu 
(nahlas nebo v duchu) za dar víry. 

Modlitba: Pane Ježíši, děkuji ti za dar víry a za tvá slova,  

že každý, kdo v tebe věří, neumře navěky.  

Různá oznámení 

Farnost Nový Jičín ve spolupráci s charitním rodinným klubem Hnízdo zve 

všechny, zejména děti s rodiči či prarodiči tuto neděli 2.4. na společné 

předvelikonoční Tvořivé odpoledne. Tvořit budeme od 15 hodin  

a vyrobíme velikonoční dekorace a také si každý ozdobí a odnese domů 

svou velikonoční svíci – paškál. Veškerý tvůrčí materiál bude k dispozici, 

odborné vedení i drobné občerstvení zajištěno  

********************************************************************************* 
Římskokatolická farnost sv. Václava ve Starém Jičíně zve 

všechny děti, rodiny a zájemce na 

KŘÍŽOVOU CESTU V PŘÍRODĚ 
KOLEM HRADU NA STARÉM JIČÍNĚ 
Trasa je vhodná i pro maminky s kočárkem. 

Květná neděle 9. dubna ve 14.30 hod 
SRAZ U KOSTELA 

Za nepříznivého počasí bude křížová cesta v kostele.  
********************************************************************************* 

Národní pochod pro život a rodinu 
„Základní věci lidského života jsou vlastně jednoduché. Rodina založená na 

manželství je nejlepší prevencí tisíců potratů. Kde jsou děti, tam je život. Jste nadějí. 

Příklady táhnou." Těmito slovy zve už po sedmnácté Hnutí Pro život ČR na 

největší akci roku, která probouzí pozornost vůči rodinám a dětem - na Národní 

pochod pro život a rodinu. Uskuteční se v sobotu 22. dubna 2017 v Praze. 

I letos začne pochod pontifikální mší sv. v 10:00 v katedrále 

sv. Víta, Vojtěcha a Václava na Pražském hradě. Hlavním 

celebrantem bude Dominik kardinál Duka, arcibiskup 

pražský. Svou podporu akci vyjádřila Česká biskupská 

konference. Po mši sv. je zajištěn oběd pro rodiny s dětmi 

a další program v parku u metra Malostranská, na tzv. 

Klárově od 12 hodin. Kardinál Dominik Duka se také znovu i při letošním ročníku 

rozhodl pozvat na oběd všechny rodiny, které se předem přihlásí.  Letos se 

mohou malí i velcí těšit na krásný hudební i divadelní zážitek. Průvod centrem Prahy 

začíná z Klárova ve 14 hodin a bude zakončen krátkým duchovním programem 

u sochy sv. Václava na Václavském náměstí v 16 hodin. 

Organizátoři nedávno upozornili na významné ohrožení rodiny v naší společnosti, 

když zaslali stanovisko k nové koncepci rodinné politiky zpracované Ministerstvem 

práce a sociálních věcí, kde mj. uvádí: „Hnutí Pro život ČR se připojuje k těm, kteří 

požadují, aby vláda odmítla návrh Koncepce rodinné politiky jako celek. Navrhuje, 

aby vláda po MPSV požadovala vypracování takové koncepce rodinné politiky, která 

podporuje rodinu založenou na manželství za účelem zplození a výchovy dětí 

a respektující jedinečnost a nezaměnitelnost role muže a ženy v rodině. Rodina je 

nenahraditelnou institucí zajišťující důstojný život člověka od početí po přirozenou 

smrt a jediným prostředkem k zastavení vymírání české společnosti."  

„Česká republika nemá v rámci svých prorodinných nebo sociálních opatření žádný 

efektivní nástroj pomoci těm, kteří stojí před nesnadným 

rozhodováním v situaci zjištění nečekaného těhotenství. Jediným 

východiskem, které předkládá, je 'sociální služba' v podobě 

medicínsky provedeného umělého potratu," říká předseda Hnutí Pro 

život ČR Radim Ucháč.  Podle statistik bylo v roce 2015 usmrceno  

20 403 dětí před narozením. Nejčastěji umělý potrat podstupují ženy se dvěma dětmi 

a ženy nesezdané. 

Hnutí Pro život ČR zajistilo vlakovou dopravu pro účastníky ze severní i jižní 

Moravy, kde bude dětem do 15 let poskytnuto jízdné zdarma, ostatním se slevou. 

V Praze bude z nádraží zajištěna doprava autobusy přímo na Pražský hrad. 
Zvláštní vlaky jsou hrazeny předem bez ohledu na počet cestujících. Pokud nabídku 

upřednostníte, pomůžete tak pořadatelům snížit celkové náklady.   

Pozn. doporučená výše daru za jednoho dospělého za cestu ze Suchdola nad Odrou  
do Prahy a zpět je 330 Kč, děti mladší 15 let jedou bezplatně, odjezd vlaku v 5:37.  
Další podrobné informace o této akci najdete na www.pochodprozivot.cz.  

http://pochodprozivot.cz/
http://pochodprozivot.cz/
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/170126prohlaseni-biskupu-k-pochodu-pro-rodinu-a-pro-zivot
http://hnutiprozivot.cz/download/zpravy/2634-stanovisko_hpzcr.pdf
http://www.pochodprozivot.cz/

