
 

26. únor - 4. březen 2018  

DOBA POSTNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

26.2. 

Pondělí  

po 2.neděli postní 
St. Jičín 

 

17:00 

 

za † Viléma a Annu 

Kalíškovy, † 2 syny 

Vlastislava a Jiřího a za živou 

rodinu a duše v očistci 

Úterý 

27.2. 

Úterý 

po 2.neděli postní 
St. Jičín 17:00 

za † Daniela Rybáře a jeho 

otce Františka 

Středa 

28.2. 

Středa 

po 2.neděli postní 
St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Jaromíra Klimpara,  

† manželku a † sestru Annu  

a duše v očistci /o.Petr/ 

po mši sv.modlitební společenství 

Čtvrtek 

1.3. 

Čtvrtek 

po 2.neděli postní 

Petřkovice 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

2.3. 

Pátek 

po 2.neděli postní 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

15:30 

16:20 

17:00 

 

 

 

 

svátost smíření 

pobožnost křížové cesty 

dětská mše svatá 

za † bratra Miroslava, † sestru 

Ludmilu, † švagrovou 

Drahomíru a † rodiče 

Malouškovy /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

3.3. 

Sobota 

po 2.neděli postní 

 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 za P.Pavla Dokládala  /o.Petr/ 

Bernartice 

9:00 

 

 

 

mše svatá  /o. Petr Dujka/ 
+ postní duchovní obnova  

„Člověk a desatero“ - P.Petr Dujka 
(2 dopolední přednášky s přestávkou 

na občerstvení) 

Neděle 

4.3. 

3. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 

za † rodiče Kremlovy, 

Hruškovy a ochranu Boží  

pro živé rodiny /o.Petr/ 

po mši sv. pobožnost křížové cesty 
+ otevřena farní knihovna  

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

Loučka 10:30 mše svatá   

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 25.2.2018    2. neděle postní   13./ročník IX. 
V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: „To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte.“ 

Dvě postní povídky: O svíčce a sirce; O dvou vlcích 

Říká jednou sirka svíčce… 
„Mám úkol tě zapálit,“ říká jednou zápalka svíčce.  
„Jen to ne,“ úzkostlivě odpovídá svíčka, „když budu hořet, mé dny 

jsou sečteny a nikdo už nebude obdivovat mou krásu.“ 

Zápalka jí dává čas na rozmyšlenou: „To jediné, co můžu udělat já, 

je zapálit. Když nezapálím, nesplním svůj úkol a promarním také své poslání. 

A ty jsi svíce a jsi k tomu, abys dávala světlo. Chceš, aby byl tvůj život navěky 

studený a marný, chceš nesplnit svou úlohu?“ 

„Ale hořet – to bolí,“ vzdychá svíce. „A když mě zapálíš, moje síla je pryč.“ 

„Ano, to máš pravdu,“ odpověděla zápalka. „Ale není to tajemství našeho 

povolání: dávat světlo? Když se budeš ztrácet v ohni, vše proměníš v hřejivé 

světlo a mnozí z toho budou mít radost. Když se ale schováš, bude tma i tam, 

kde stojíš.“ 

Svíce uvažovala, potom plná očekávání řekla: „Zapal mě...!“ 
 

Postní doba nás zve, abychom i my přistoupili  
k Ježíši a řekli mu: „Zapal mě...!“ 

Dva vlci 

Který vyhraje? 
Jednou vyprávěl starý indián svému vnukovi o velké bitvě, která probíhá 

v  nitru každého člověka. Řekl mu: „Chlapče, ta bitva v každém z nás je bitvou 

mezi dvěma vlky. 

Jeden je zlý. Je to vztek, žárlivost, závist, smutek, sobectví, namyšlenost, 

hrubost, nenávist, sebestřednost a falešnost.  

Ten druhý je dobrý. Je to láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, 

dobrota, naděje, empatie, štědrost, věrnost, soucit, důvěra a víra.“ 

Vnuk o tom chvíli přemýšlel a potom se zeptal: „A který vlk vyhraje?“ 

Starý indián odpověděl:  

„Ten, kterého krmíš...“ 

/www.pastorace.cz, podle knihy: Na minutu s Viliamem Judákem,  

kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství/ 

http://www.pastorace.cz/


KŘÍŽ – ZNAMENÍ NADĚJE 
Postní aktivita (nejen) pro děti 

 

2. neděle postní 

Evangelium: Ježíšovo proměnění (Mk 9,1-9) 

Motto: Kříž člověka nese 

Příběh: Jeden člověk šel životem a nesl si na zádech svůj kříž. Cestou vedle 

něho šla s rozmanitými kříži spousta dalších lidí. Najednou si člověk začal 

stěžovat: „Pane, kříž je příliš dlouhý, dovol mi ho trochu zkrátit.“ Tak vzal pilku 

a kříž uřezal. Za chvíli se mu zase zdálo, že už nemůže: „Pane, ten kříž je příliš 

těžký, dovol mi ho trochu zkrátit.“ A tak to šlo několikrát. Nakonec byl kříž 

docela krátký. Člověk došel až k velké propasti, za níž byl ráj. Rozhlédl se kolem 

sebe. Ostatní lidé pokládali své kříže na zem a po nich přecházeli přes propast. 

Jenže kříž toho člověka byl moc krátký. Nestačil na překlenutí propasti. Člověk 

zde stál zoufalý a litoval, že svůj kříž zkrátil. 

K zamyšlení: Pán Ježíš se s apoštoly modlil na vysoké hoře. 

V modlitbě ho apoštolové uviděli jinak než doposud. Mám i já 

prostor pro modlitbu, abych uviděl/a Boží lásku, která mne nese? 

(Svatý Jan Maria Vianney řekl: „Nejsi to ty, kdo nese kříž, ale kříž 

nese tebe.“) 
 

Různá oznámení 
Postní almužna 
Stejně jako v uplynulých letech probíhá v postní době Postní almužna. Jedná se o dobrovolnou 
aktivitu. Nabízí se jako forma prohloubení prožívání postní doby, ve které je půst spojen 
s modlitbou a skutky milosrdenství, například almužnou. Opět jsou k dispozici skládací 
papírové schránky „Postničky“, do kterých je možné almužnu během postní doby střádat. 
Výtěžek postniček z naší farnosti bude prostřednictvím Charity ČR zaslán do Indie na podporu 
vzdělávání adoptivního chlapce Prajwal, kterého vybraly děti Misijního klubka v rámci 
charitního projektu Adopce na dálku®. Více o Prajwalovi se dočtete na vývěsce v předsíni 
našeho kostela. 

 
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. pobočka Opava zve manželské páry na 

Postní duchovní obnovu pro manžele 
Kdy:  v sobotu  3. března 2018 

Kde: Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci n/M 

Začátek: v 8.45 hodin, konec: v 17.00 hodin 

Program: Manželství jako jedna z životních hodnot - manželé Petr a Irena Smékalovi 

               Svatá rodina jako ikona - P. Martin Šmíd 

Během dne možnost svátosti smíření.    

V 15.00 adorace v kostele a po ní bude následovat mše svatá v kostele.  

Cena: 400 Kč/ manželský pár (oběd, občerstvení, lektorné) 

Přihlášky:    jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617  

    www. prorodiny.cz  

 

 


