
 

1. května – 7. května 2017, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

1.5. 

Sv. Josefa, dělníka 
 

STÁTNÍ SVÁTEK 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za dar 

manželství, za přijaté dary  

a milosti s prosbou o dar zdraví 

a za všechny nemocné 

po mši sv.májová pobožnost 

Úterý 

2.5. 

Památka sv. 

Atanáše, biskupa  

a učitele církve 

St. Jičín 17:00 

za řeholní sestru Kristýnu 

a rodiče, rodiny Kolaříkovu  

a Linovu, na přímluvu Panny 

Marie a za duše v očistci 

májová pobožnost 

Středa 

3.5. 

Svátek  

sv. Filipa  

a Jakuba, apoštolů 

St. Jičín 17:00 

za † Marii Vlčkovou,† manžela, 

dceru a rodiče Pečivovy a 

ochranu Panny Marie pro živou 

rodinu, májová pobožnost 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

4.5. 

Čtvrtek po 3. neděli 

velikonoční 

Petřkovice 16:00 mše svatá   

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

5.5. 

Pátek po 3. neděli 

velikonoční 

 

1. pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

 

 

 

 

příležitost ke svátosti smíření 

dětská mše svatá 

za † Jaroslavu Hatlapatkovou,  

† manžela, † rodiče Horutové 

s prosbou o Boží požehnání  

a ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu, májová pobožnost 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

6.5. 

Památka  

sv. Jana Sarkandra, 

kněze a mučedníka 

 

1. sobota v měsíci 

St. Jičín 
 

17:00 

 

za † rodiče Marii a Viktora 

Urbanovy, † sestru Marii  

a švagra Františka Vojtíškovy  

a za živé rodiny /o.Jiří/ 

májová pobožnost 

Neděle 

7.5. 

4. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

 
sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 

hasičská pouť ke sv. Floriánovi 

za živé a † hasiče 

po mši sv.májová pobožnost 

Loučka 10:45 mše svatá /o.Jiří/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

30.4.2017    3. neděle velikonoční          23./ročník VIII. 

„Ukaž mi, Pane, cestu k životu.“ Ž 15 

Nestavme svůj život 

na lamentacích  
(Papež František) 

Evangelium této velikonoční neděle vypráví  

o dvou učednících ubírajících se do Emauz. 

Jejich rozmluva inspirovala papeže Františka 

k homilii. 

Tito učedníci měli strach, jako všichni ostatní, upozornil Svatý otec. 

Hovořili o právě prožitých událostech a stěžovali si, ba dokonce neustávali 

v naříkání. Čím více však lamentují, tím více se uzavírají do sebe – před 

sebou již nemají obzor, nýbrž jenom zeď. Takříkajíc vaří svůj život ve šťávě 

svých stížností, a tak se ubírají se svými lamentacemi stále kupředu.  

Také nám často hrozí nebezpečí, že se uzavřeme ve svých stížnostech, 

nastanou-li obtíže či navštíví-li nás kříž. Pán je i v takovýchto okamžicích 

nablízku, avšak my ho nepoznáváme. Pán jde s námi a mluví k nám – 

ačkoliv v nitru cítíme cosi krásného, v hloubi se nepřestáváme bát.  

Jak se zdá, je totiž jistější si naříkat. Jsme si jisti svou vlastní pravdou –  

a tou je beznadějný krach. 

Je krásné si všimnout, jakou má Ježíš s učedníky trpělivost. Nejprve je 

vyslechne, pak jim pomalu, velmi pomalu vysvětluje. Nakonec se jim 

ukáže, jako Magdaléně u hrobu. Totéž dělá Ježíš s námi,  

i v nejčernějších okamžicích je s námi, doprovází nás – a nakonec se ukáže. 

Neustálé lamentování je špatné, vyzdvihl papež František. A to nejenom 

stížnosti na druhé, nýbrž i hořké naříkání nad sebou. Lamentace nám 

odnímají naději, nestavme na nich proto svůj život. Pokud se něco nedaří, 

hledejme útočiště u Pána a svěřujme se Mu. Nesyťme se stížnostmi, které 

zraňují srdce a staví kolem nás zeď, z níž není úniku. Pán má s námi 

trpělivost a dokáže nás vyvést z nářku. Tak jako učedníky cestou  

do Emauz, kteří jej poznali při lámání chleba. 
/www.vira.cz, převzato z webu České sekce Radia Vatican/  

http://www.radiovaticana.cz/


Různá oznámení 
Rok se s rokem sešel a blíží se první máj, to je datum orelské pouti župy Bauerovy.   
Dle předpovědi počasí by mělo být hezky, tudíž se na Vás osobně budeme těšit. Sraz všech 
účastníků bude 1.5. 2017 na Pustevnách před troskami chaty Libušín ve 13.30 hod. Ve 13.45 
odchod k soše Radegasta a dále na Radhošť. Tam bude v 15.00 hod mše svatá celebrovaná 
našim duchovním správcem P. Mgr. Petrem Dujkou. Po mši svaté a malém pohoštění  
se vydáme na cestu k domovu. 

Na Vás všechny se těší župa Bauerova 

 
Milí farníci,  

na biskupské svěcení Mons. Martina Davida 
v katedrále Božského Spasitele v Ostravě 

v neděli 28. května, vypravujeme autobus. 
Odjezd je naplánován na 13.00 hodin 
ze Starého Jičína, trasa bude aktualizována 
dle zájmu. Cena - 130 Kč, děti zdarma. 
Zapisujte se na listinu na pultíku. 

 

Letos se uskuteční děkanátní pouť do Frýdku za nová duchovní povolání a obnovu rodin 

již v sobotu 6. května 2017 tentokrát s nově jmenovaným o. biskupem, generálním vikářem 

Mons. Martinem Davidem. Odjíždí se v 15:00 hod. od fulnecké zastávky pod farním kostelem 

v Novém Jičíně. Cena autobusu je 90,- Kč pro dospělé a 40,- Kč pro děti do 15 let. V rámci této 

poutě je možnost tuto pouť podniknout i pěšky. Více na www.fnj.cz. Zájemci ze starojické 

farnosti zapište se na listinu v našem kostele, prosíme, pokud možno nejpozději  

v pondělí 1.5., abychom mohli informovat organizátory. 

Kulaté jubileum Ondrášek oslaví koncertem s Janáčkovou filharmonií 
Novojičínský sbor Ondrášek letos slaví 50. výročí svého vzniku a při této příležitosti 
připravuje dva koncerty s Janáčkovou filharmonií Ostrava a spřátelenými dětskými 
sbory ze Šumperku, Sušice, Dačic a Českého Krumlova. Na pódiu stane 
úctyhodných 250 dětských a mládežnických zpěváků a 70 filharmoniků v čele se 

sólistkou Evou Dřízgovou-Jirušovou, aby posluchačům představili monumentální 
dílo The Armed Man (A Mass for Peace), jednoho z nejpopulárnějších autorů 
klasické hudby současnosti Karla Jenkinse. Koncerty se uskuteční 7. května 2017 

od 17 hodin v kostele Panny Marie Královny v Ostravě-Mariánských horách  
a 8. května od 15 hodin v Beskydském divadle v Novém Jičíně. 

Jenkinsova Mass for Peace (Mše za mír) má silný protiválečný akcent, což byl také 
důvod, proč si ji Ondrášek vybral. Autor dílo věnoval obětem války v Kosovu  
a téma je živé i v současnosti v době uprchlické krize. Navíc se koncert odehraje ve 
dnech, kdy si připomínáme ukončení 2. světové války. „Mírový apel je stále velice 
aktuální. Všichni chceme, aby naše děti žily v míru, a rovněž všichni cítíme, že je 

dnešní svět místem permanentního napětí. Je proto symbolické, že Mši za mír 
budou zpívat právě děti,“ uvedl sbormistr Ondrášku Josef Zajíček.  

Vstupenky lze zakoupit v pokladně Beskydského divadla v Novém Jičíně a dále  
v Ostravě v kanceláři Svatováclavského hudebního festivalu (www.shf.cz).  

 

 

http://www.fnj.cz/

