
 

29. května – 4. června 2017, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

29.5. 

Pondělí po 7. neděli 

velikonoční 
 

novéna k Duchu svatému 

St. Jičín 17:00 

za † Žofii Dobešovou,  

† manžela, † syna Vladislava, 

† Jana Chválu a † rodiče 

Horákovy 
májová pobožnost 

Úterý 

30.5. 

Památka  

sv. Zdislavy 
 

novéna k Duchu svatému 

St. Jičín 

16:00 

17:00 

 

 

příležitost ke svátosti smíření 

za † Petru Davidovou a živou 

rodinu 
Fatimský den ve farnosti 

Středa 

31.5. 

Svátek Navštívení 

Panny Marie 

 

novéna k Duchu svatému 

St. Jičín 

8:00 

 

 

 
18:00 

za † Františka a † Jaroslavu 

Vahalíkovy, † dceru Jaroslavu 

a zemřelé zetě 
májová pobožnost 

modlitební společenství 

Bernartice 16:30 
Fatimský den ve farnosti, 

možnost svátosti smíření  /o.Petr/ 

Čtvrtek 

1.6. 

Památka sv. Justina, 

mučedníka 
novéna k Duchu svatému 

Hůrka 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá /o.Petr/ 

Pátek 

2.6. 

Sv. Marcelina  

a Petra, mučedníků 

 

1.pátek v měsíci  
 

novéna k Duchu svatému 

St. Jičín 

15:30 

17:00 

 

 

 

příležitost ke svátosti smíření 

dětská mše svatá 

za † rodinu Hájkovu  

a Málikovu a Boží ochranu 

pro živou rodinu 

Bernartice 15:30 mše svatá  /o.Dobija/ 

Sobota 

3.6. 

Památka sv. Karla 

Lwangy a druhů, 

mučedníků 
 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 16:00 

za † Jaromíra Kapustu,  

† rodiče a bratra Vlastibora  

a † Ludmilu a Josefa 

Pavlíkovy s prosbou  

o ochranu Matky Boží Panny 

Marie pro živou rodinu 
 /o.Dobija/ 

Neděle 

4.6. 

Slavnost  

SESLÁNÍ DUCHA 

SVATÉHO 
 

Svatodušní sbírka  

na Diecézní charitu 
 

Končí doba velikonoční 

St. Jičín  7:45 za farníky   /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá   /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

28.5.2017    7. neděle velikonoční          27./ročník VIII. 

„Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!“ Ž 26 

Obsah fatimského zjevení: Zlo nemá poslední slovo 
V roce 1917 se u portugalského městečka Fatima zjevila třem dětem – 

pastýřům Panna Maria. Toto zjevení patří mezi církví uznaná. Klíčové 

„tajemství“ zjevení zní: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Co to znamená?  

Církev mučedníků je ukazatelem k Bohu 

Fatimské zjevení mělo tři hlavní části („tajemství“): 

V prvním šlo o vidění pekla, ve druhém o úctu k Neposkvrněnému Srdci Panny 

Marie, v úvodu třetí části tajemství zazněla výzva k pokání a obrácení a končí 

obrazem plným naděje: žádné utrpení není marné a právě církev trpící, církev 

mučedníků se pro člověka stává ukazatelem při hledání Boha. 

Výzva k modlitbě 

Co znamená fatimské  poselství jako celek? Co říká konkrétně nám? 

Tak, jak jsou jednotlivé události představeny, patří již minulosti. Kdo by 

očekával vzrušující apokalyptická zjevení o konci světa nebo o směru dějin, 

musí být zklamán. Fatima nenabízí uspokojení pro naši zvědavost, ostatně 

křesťanská víra vůbec nechce a nemůže být soustem pro naši zvědavost.  

To, co zůstává, je: výzva k modlitbě jako cestě ke „spáse duší“ a ve stejném 

smyslu volání po pokání a obrácení. 

Srdce otevřené Bohu je silnější než zbraně 

Klíčové „tajemství“ zní: „Mé Neposkvrněné Srdce zvítězí.“ Co to znamená? 

Srdce otevřené Bohu, očištěné nahlížením na Boha, je silnější než pušky  

a jakékoli jiné zbraně. Mariino fiat, slovo jejího srdce, změnilo dějiny světa, 

protože na tento svět přivedlo Spasitele a díky tomuto „ano“ se Bůh mohl stát 

člověkem v našem prostoru a zůstává jím navždy. 

Vidíme a stále zakoušíme, že zlo má v tomto světě moc. Má moc, protože naše 

svoboda se stále odvrací od Boha. Avšak od doby, kdy sám Bůh přijal lidské 

srdce, a obrátil tak svobodu člověka k dobru, k Bohu, nemá svoboda ke 

konání zla poslední slovo. Od té doby platí slova: „Ve světě budete mít 

soužení. Ale buďte dobré mysli. Já jsem přemohl svět.“ (srov. Jan 16,33) Fatimské 

poselství nás vybízí, abychom důvěřovali tomuto příslibu. 
Podle komentáře Josefa kardinála Ratzingera (později papeže Benedikta XVI.) 

Zpracováno podle knihy Aura Miguelová, Fatimské tajemství a Jan Pavel II.,  

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno. 
 

http://ikarmel.cz/produkt/fatimske-tajemstvi-a-jan-pavel-ii


Neobvyklé litanie k Duchu svatému 
Duchu svatý, prameni pravdy, 
Boží dechu, dárce života! 
Překvapuj mě  uprostřed všedního dne. 
Pronásleduj mě do mých plánů. 
Proměňuj mě  v mém poznání. 
Naplňuj mě  svými dary. 
Ponoř mě do sebe, abych byl čistý. 
Probouzej můj talent, ať ve mně pracuje. 
Jednej ve mně,  ať se vytrácí mé já. 
Rozžehni své charisma, ať o tobě svědčím. 
Přitáhni si mě,  když utíkám. 
Soustřeď mě,   když bezcílně bloumám. 
Pobídni mě,  když polevuji. 
Dej mi křídla,   když tvořím. 
Pospěš mi na pomoc, když tě hledám. 
Provázej mě,   když rozvažuji. 
Dej mi pochopit,  když nechápu. 
Pohni se mnou,  když ustrnu. 
Postrč mě,   když váhám. 
Očišťuj mě,   když mám pokušení. 
Prohřívej mě,   když ochládám. 
Zaplavuj mě,   když jsem samolibý. 
Prostupuj mě,  když jsem prázdný. 
Buď mi potěšením,  když jsem smutný. 
Obejmi mě,  když jsem osamělý. 
Modli se ve mně,  když nenacházím slova. 
Utěšuj mě,   když jsem opuštěný. 
Uzdravuj mě,   když jsem nemocný. 
Drž mě,   když padám. 
Skryj mě,  když jsem bezbranný. 
Obklopuj mě,   když mě spaluje touha. 
Rozjásej se ve mně,  když miluji. 

 
 
/zdroj: Youcat – Modlitební knížka pro mladé/ 

Různá oznámení 

o Přípravný fatimský den ve farnosti  
Při příležitosti Jubilea Fatimy 2017 v rámci příprav novojičínského 
děkanátu se v úterý 30.5. uskuteční FATIMSKÝ DEN  
ve farnosti Starý Jičín, kdy se v našem kostele setkáme také  
s putovní sochou Panny Marie Fatimské. Je to den velkých 
milostí.   Přede mší sv. bude příležitost ke svátosti smíření. Po mši 

svaté následuje další duchovní program, při kterém mimo jiné 
zazní osobní svědectví jednoho z účastníků pouti do Fatimy 
v den svatořečení Hyacinty a Františka 13. 5.2017.  
 

o Změny v konání bohoslužeb v kaplích během června: 

čtvrtek 1.6. Hůrka (za měsíc květen) 
čtvrtek 8.6. Petřkovice  

středa 14.6. Janovice  
pondělí 19.6. Palačov  

středa 28.6. Hůrka  

o Poděkování - sbírka na TV NOE z minulé soboty a neděle 

činí 15 630,- Kč.   

Vaše štědrost se projevila také v rámci postní almužny, kdy jste  

na adoptivní dítě naší farnosti přispěli částkou 15.093,- Kč. 

Tento výtěžek bude prostřednictvím Charity odeslán do Indie 

na Prajwalovo další vzdělávání, a také zůstanou finanční 

prostředky pro celou rodinu a komunitu, ve které chlapec žije. 

Všem dárcům patří velké díky a upřímné Pán Bůh zaplať.  

o Pozvání na přednášku 
Srdečně Vás zveme na další večer České křesťanské akademie na téma: Jaká je 
víra Čechů? aneb Jsme národem ateistů? s hostem doc. dr. Zdeňkem Vojtíškem,  
a to v pondělí 29. května v 18:00 hodin v sále novojičínské fary.  

o Duchovní obnova 
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou na 
svatodušní duchovní obnovu na téma „Jednomyslně setrvat  
v modlitbě“. Má přímou souvislost s přípravou na 100. výročí Fatimy. 
Uskuteční se ve dnech 3.-4. června 2017. Program začíná v sobotu  
v 9 hodin mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje  
v Norbertinu. Zakončení v neděli po obědě. Z důvodu omezené kapacity  
je nutné se přihlásit do  pondělí 29.5. Email: info@premonstratky.cz 


