
 

19. únor – 25. únor 2018  

DOBA POSTNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

19.2. 

Pondělí  

po 1.neděli postní 
St. Jičín 

 

17:00 

 

za † Vojtěcha a Ludmilu 

Jakůbkovy, 2 † rodiče, 2 zetě 

Antoníny, s prosbou o Boží 

ochranu a Panny Marie pro 

živou rodinu 

Úterý 

20.2. 

Úterý 

po 1.neděli postní 
St. Jičín 

 

17:00 

 

na poděkování Pánu Bohu za 

dar zdraví a přijaté milosti, za 

† rodiče Horákovy, Váhalovy 

a ochranu Panny Marie pro 

živé rodiny 
po mši sv.modlitební společenství 

Středa 

21.2. 

Středa 

po 1.neděli postní 
St. Jičín 8:00 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní, † rodiče,  

2 † syny, duše v očistci  

a ochranu Boží a Panny Marie 

pro živé rodiny  /o.Petr/ 

po mši sv. pobožnost křížové cesty 

Čtvrtek 

22.2. 

Svátek Stolce svatého 

apoštola Petra 

Hůrka 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 za skauty /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

23.2. 

Sv. Polykarpa, biskupa 

a mučedníka 

St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † rodiče Pavlíkovy,  

† manžela, ochranu Boží  

a Panny Marie pro živou 

rodinu a dar zdraví /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

24.2. 

Sobota 

po 1.neděli postní 
St. Jičín 

17:00 
 

18:00 

za † rodiče Mičulkovy a Boží 

ochranu pro živé rodiny 
TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

25.2. 

2. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 

sbírka  

Svatopetrský haléř 

St. Jičín  7:45 

za † Marii Šindlerovou,  

† manžela, † syna, za duše 

v očistci a za živou rodinu/o.Petr/ 

po mši sv. pobožnost křížové cesty 
+ otevřena farní knihovna  (do 10:00) 

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 

 18.2.2018    1. neděle postní   12./ročník IX. 
Nejen z chleba žije člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst. 

Možná už si mnozí ani nevzpomenete na to, jak 
na podzim roku 2012 postihl východní pobřeží USA 
ničivý hurikán a tisíce lidí v New Yorku byly bez 
elektřiny, topení, tepla a pitné vody. V médiích neustále 
slyšíme o nových a nových událostech, a tak mnohé 
z nich prostě zapomínáme.  

Mě tenkrát na tom hrozivém hurikánu zaujala skutečnost, že lidem nefungovaly 
mobily, protože je nebylo kde nabít, v ulicích v noci nesvítilo světlo, nejezdilo 
metro ani hromadná doprava a často ani nebylo kde natankovat benzín. 
Metropole, kde se odehrávají světové dějiny, která je symbolem lidského rozvoje, 
byla najednou paralyzována. A s lidmi to dělalo svoje, ale to média pro jistotu moc 
nenaznačovala. 

Hodně jsem nad tím tenkrát přemýšlel a uvědomil jsem si, jak si celá naše 
moderní civilizace hraje na pokrok a pohodlí – a přitom stačí, aby nějaký čas 
nešla elektřina, a k ničemu jsou nám v tu chvíli mobily, internet, o dveřích 
na fotobuňku nebo klimatizaci ani nemluvě. Žijeme v civilizaci, která se sice snaží 
lidem život zjednodušovat, ale díky tomu jsme více zhýčkaní a závislí na vlastním 
pohodlí. Obrácenou stranou této mince je, že stále více lidí dnes trpí depresemi 
a úzkostmi, stále více se u dětí objevuje hyperaktivita a v našich rodinách narůstá 
domácí násilí. Na jedné straně stojí pokrok, na druhé straně nás pokrok 
nenápadně ničí. 

Proč o tom mluvím právě na začátku postní doby? Často postní dobu chápeme 
negativně jako období, kdy si máme něco odříkat, a to se nám moc nechce. 
Vnímáme ji jako období, které musíme přetrpět. 

Zkusme se však na postní dobu podívat obráceně, zkusme ji chápat jako 
období symbolického výcviku či tréninku, kdy se zapíráme, abychom své tělo 
i duši cvičili v kázni a byli tak lépe připraveni na mimořádnosti, které nás mohou 
potkat. Postní doba nám říká, že v životě není všechno pohodové 
a bezproblémové. Postní doba nás vede k tomu, abychom se zocelili pro případ, 
kdy nám něco nevyjde, něco nebude fungovat anebo dopadne jinak, než jsme 
plánovali. Zkrátka nás má vycvičit k tomu, abychom v takových chvílích 
nezkolabovali, ale dokázali unést, že všechno není podle našich představ a přání.  

Většinou si dáváme postní předsevzetí. V duchu toho, co jsem zmínil, 
mě napadá několik příkladů – jeden pro tělo, jeden pro psychiku a jeden pro duši: 

o Zkusme víc chodit pěšky. Prospěje nám to. Během chůze se člověk zklidní 
a může přemýšlet. Možná se tak zocelíme pro případ, kdy budeme bez auta nebo 



kdy autobus náhodou nepojede. Místo abychom pak v takové chvíli nadávali anebo 
byli zoufalí, dokážeme jít kus pěšky a nebudeme to vnímat jako něco špatného. 

o Zkusme občas dokázat vypnout si mobil. Zkusme být někdy den bez internetu. 
Budeme svobodnější. A když se nám náhodou mobil pokazí anebo nám nepůjde 
internet, tak nás to tolik nerozhodí. 

o Zkusme si během postní doby vykonat pořádnou zpověď. 
Ovšem nenechávejme to na poslední chvíli před Velikonocemi, 
kdy jsou před zpovědnicemi fronty. Zkusme na tom začít 
pracovat už nyní a především se sami dobře připravit. 
Nevymlouvejme se, že není čas. Až budeme před Velikonocemi 
stát dvě hodiny ve frontě před zpovědnicí, také tím čas ztratíme. 
Avšak dobrá zpověď napraví náš vztah s Bohem pro chvíle, 
kdy něco nezvládneme a ujedeme. Je šance, že v takové chvíli 
nerezignujeme, ale vzchopíme se a půjdeme dál. 

 
/P.Pavel Moravec, MOZAIKA,  

Úvahy pramenící z hledání odpovědí na provokující otázky. Nakl.Cesta 2013/ 
 
 

KŘÍŽ – ZNAMENÍ NADĚJE 
Postní aktivita (nejen) pro děti 

 

V naší krajině je vidět mnoho křížů, kapliček a Božích muk. Všechny jsou znamením 
víry našich předků. Mnohdy kolem nich jezdíme a chodíme, aniž bychom si jich všimli. 

Pro letošní postní dobu jsme připravili námět, který by nám měl pomoci tyto kříže znovu 
objevit a zamyslet se nad tím, co pro naše předky kříž znamenal a co znamená pro nás. 

 
Cíl: Prožít postní dobu jako čas, v němž prožíváme vděčnost za Boží lásku, 

která se nejvíce projevila na kříži. Objevovat kříže ve svém okolí, pořídit jejich 
fotografie, pátrat po historii jejich vzniku a zamyslet se nad tím, jaký význam 
má kříž pro nás osobně.  

Nepřecházet kolem křížů netečně, ale učit se v duchu poděkovat. Nebýt 
lhostejný ke kříži a znovu objevit jeho velký význam. 

 

1. neděle postní 

Evangelium: Ježíš na poušti (Mk 1,12-15)  
Motto: Každý má svůj kříž na míru  

Příběh: Jeden člověk si stěžoval Bohu, že nese příliš těžký kříž. Bůh ho tedy zavedl do 

místnosti plné křížů a řekl, ať si vybere jiný, který by se mu zdál vhodnější. Člověk se 

procházel místností, a tu zahlédl jeden malý kříž – sotva ho ale zvedl, zjistil, že je těžký 

jak olovo. Za chvíli zas narazil na další kříž, který se mu zdál vhodný. Když si ho však 

posadil na rameno, zjistil, že přesně v místě styku s ramenem má kříž ostrou špičku, 

která ho velmi bolestivě píchala. A tak se mu na každém kříži něco nelíbilo. Až úplně 

vzadu v místnosti našel jeden kříž, ani velký, ani malý, zkusil ho, byl tak „akorát“. 

„Tento si vezmu,“ řekl Bohu. Bůh se na něj s láskou podíval a řekl: „A víš, že to je 

přesně ten tvůj kříž, na který sis stěžoval?“  

K zamyšlení: Pán Ježíš se na poušti připravoval na své poslání, které mělo vyvrcholit 

na kříži. Nejdříve přijal drobné kříže – pokušení. Umíme přijímat kříže, které život přináší? 

Různá oznámení 

23. únor - Den půstu a modliteb za mír 

Bratři a sestry, papež František se k nám před čtrnácti dny obrátil těmito slovy:  
„Vzhledem k trvajícím tragickým konfliktům v různých částech světa vybízím všechny věřící 
k účasti na zvláštním Dnu modlitby a půstu za mír v pátek 23. února prvního postního 
týdne. Obětujeme jej zejména za obyvatelstvo Demokratické republiky Kongo a Jižního 
Súdánu. Stejně jako jindy při podobných příležitostech zvu také bratry a sestry, nekatolíky 
a nekřesťany, aby se přidali k této iniciativě způsobem, který budou považovat za vhodný, 
a tedy všichni společně. Náš nebeský Otec stále naslouchá svým dětem, které k němu 
volají v úzkostech a bolestech, »uzdravuje ty, jimž puká srdce, a jejich rány obvazuje«  
(Žl 147,3). Vyslovuji tuto důraznou výzvu, abychom také my uslyšeli tento křik a každý si 

položil ve svém svědomí před Bohem otázku: »Co mohu učinit pro mír?« Zajisté se 
můžeme modlit, ale nejenom to. Každý může konkrétně odmítat násilí, nakolik to na něm 
nebo na ní závisí. Vítězství dosažená násilím jsou totiž falešná, avšak pracovat pro mír 
prospívá všem!“  
Také já, jako váš bratr a biskup, vás prosím, abyste se v pátek soustředěně obrátili 
v modlitbě o dosažení pokoje a spolu s postním úsilím se postavili před nebeského Otce, 
abyste vyprošovali mír do všech míst zasažených tragédií válek a nenávisti. Jistě se 
rozhojní Otcovo milosrdenství, když připojíte také intenzivní prosbu za nám blízkou 
Ukrajinu. Ze srdce vám žehná + biskup František Václav 

****************************************************************** 

Na neděli 25. 2. je vyhlášena sbírka „Svatopetrský haléř". Koná se každoročně 
po celém světě v období kolem svátku Stolce sv. Petra, apoštola (22. února), jehož 
nástupcem papež je. U Svatopetrského haléře jde o výraz naší solidarity s celou Církví, 
kdy své prostředky svěřujeme papeži, který je rozděluje nejvíce potřebným, např. na řešení 
následků extrémní chudoby a případů, jakými jsou hladomor či přírodní katastrofy, ale také 
na různé potřeby Církve, jako je pastorační činnost těch církevních společenství, která tuto 
pomoc nutně potřebují. Je to každoroční celocírkevní sbírka, jež má svůj původ hluboko ve 
středověku, kdy šlo o dobrovolný roční odvod poukazovaný Svatému stolci některými státy, 
které se svěřily pod jeho ochranu (např. Anglie, Portugalsko, Španělsko atd.). Později se 
„Denarius Sancti Petri" začal šířit celým kontinentem, až tomuto bohulibému počinu dal 
r. 1871 řád papež Pius IX. encyklikou „Saepe Venerabilis".  

V České republice je v novodobé historii tato sbírka realizována od roku 1998. Název 
Svatopetrský haléř odkazuje na chudou vdovu z evangelia, kterou Ježíš Kristus chválí za její 
dar dvou haléřů, které byly tím posledním, co měla: „Vpravdě vám pravím, že tato 
chudá vdova dala víc než všichni ostatní. Neboť ti všichni dali dary ze svého 
nadbytku, ona však ze svého nedostatku; dala všechno, z čeho měla být živa."  
(Lk 21,3) 

**************************************************************************** 

Václav Čáp, spolupracovník a překladatel maltského 
kněze a exorcisty Eliase Velly, bude ve středu 21. 2. 
2018 v 18:00 přednášet v Kopřivnici ve společenském 

sále Vily Machů - Štefánikova 225/47 (50m od vlakové 
zastávky) na téma „Emoce a nalezení kořenů 

zranění, lží a svázanosti. Vstupné dobrovolné. 
Z kapacitních důvodů doporučujeme rezervaci na tel.č. 
702 016 444 nebo na emailu: info@vilamachu.cz.  

mailto:info@vilamachu.cz

