
 

12. březen – 18. březen 2018 

DOBA POSTNÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

12.3. 

Pondělí  

po 4. neděli postní 
St. Jičín 

 

17:00 

 

za † Josefu Indrákovou,  

† manžela, † 2 rodiče,  

† sourozence, živou rodinu, 

Boží ochranu a Panny Marie 

Úterý 

13.3. 

VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ 

PAPEŽE FRANTIŠKA 

Fatimský den 
St. Jičín 

 

17:00 

 

na úmysl Panny Marie,  

za 4 vnučky a jejich rodiče  

a za duše v očistci 

Středa 

14.3. 

Středa 

po 4. neděli postní 
St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Josefa Randuse,  

† Antonína Petřkovského,  

† dceru, duše v očistci  

a ochranu Boží pro živou 

rodinu  
po mši sv.modlitební společenství 

Čtvrtek 

15.3. 

Čtvrtek 

po 4. neděli postní 

Palačov 15:00 
pohřeb – Karel Pavlík  

/o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

16.3. 

Pátek 

po 4. neděli postní 

St. Jičín 

15:00 

16:20 

17:00 

 

 

 

 

 

 

svátost smíření 

pobožnost křížové cesty 

dětská mše svatá  

za † manžela Jana Rosu 

k nedožitým  

70. narozeninám, s prosbou 

o Boží požehnání a ochranu 

Panny Marie pro živou 

rodinu a duše v očistci  

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

17.3. 

Sv. Patrika,  

biskupa 
St. Jičín 

16:00 

17:00 

 

svátost smíření 

za † manžela k nedožitým 

70. narozeninám /o.Petr/ 

Neděle 

18.3. 

5. NEDĚLE  

POSTNÍ 

St. Jičín  7:45 

za † Otu Vahalíka,  

†manželku, syna, zetě, dvoje 

rodiče a Boží požehnání pro 

živé rodiny /o.Petr/ 

po mši sv. pobožnost křížové cesty 
+ otevřena farní knihovna  

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

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 

11.3.2018    4. neděle postní   15./ročník IX. 
Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v něho věří, má věčný život. 

 

 

Bratři a sestry, dnešní neděle se nazývá radostná. Vstupní antifona mše svaté zní:  
Vesel se, Jeruzaléme. Zajásejte, zaplesejte, váš zármutek se promění 
v radost. – Kdy můžeme jásat, plesat, radovat se? Když máme čistou duši. 
V postní době si chodí křesťané očistit duši ve svátosti smíření. 
Zopakujme si dnes přípravu ke svaté zpovědi. Proberu s vámi prostince 
jako ve škole pět částí svátosti smíření. Těm, kteří už dlouho nebyli,  
ať to je pobídka, aby si duši očistili. A ti, kteří chodí pravidelně,  
snad v tom také nějaké poučení najdou. 

1. Zeptal bych se vás, mužů: „Máte radost, když doma vaše manželka, dcera začne 
dělat pořádný jarní úklid?“- Já ne. Nastěhují se s žebříčkem do pokoje, sundávají záclony, 
obrazy, odstrkuje se nábytek – a člověk je celý nesvůj, vždyť to bylo dost pěkné. Ale když 
potom to trápení skončí, je to pěknější. – Zrovna tak, když se vám řekne: „Běžte 
ke zpovědi.“ První dojem u člověka je: „Copak jsem nějaký zločinec?“ – Nejsi, ale 
po zpovědi budeš ještě hodnější. 

Vy, kteří pracujete ve službách, máte radost, když vám přijde inventura? Každou, 
každičkou věc vzít do prstů, spočítat a zapsat. Právě tak to má být u svaté zpovědi. 
Inventuru nešidit, vzít si Desatero a probírat jedno přikázání za druhým. Zpytování 
svědomí. Najít si na to chvíli času. Být v samotě, kde mě nikdo neruší. Probrat svoje 
povinnosti k Bohu, povinnosti k bližnímu a povinnosti sám k sobě. Dobře si všechno 
připravit, na tom záleží užitek svaté zpovědi. – Představte si, jak je knězi, když přijde 
někdo ke sv. zpovědi, u zpovědnice je plno lidí – a on vám řekne: „tak se mě velebný 
pane, ptejte.“ – Takhle ne. Tu těžkou práci, vzpomínání, udělejme si doma. Dobrou 
inventuru! 

2. Druhá část je lítost. Tam, kde pravá lítost není, nelze dostat odpuštění. – Když 
několik lidí žije nuceně uzavřeno na jedné světnici, na cele, tak si navzájem povědí o sobě 
všecko. Nejen dobré vlastnosti, ale i svoje chyby. A když mezi nimi náhodou je kněz, tak 
se ho se smíchem zeptají: „Faráři, copak tomu říkáš?“ – Kněz jim řekne: „Zpověď byla 
úplná, řekli jste na sebe všecko; kdybyste měli lítost, mohl by vám kněz všechno odpustit. 
Ale vy se svým přehmatům smějete.“ 

Lítost je nejdůležitější část. Lítost je bolest a ošklivost nad spáchanými hříchy. Pobídka 
k lítosti je vzpomínka na utrpení Páně. U venkovského kostela byl dřevěný kříž a hřebík 
z ruky Kristovy vypadl. Kněz prosil kováře, aby ukoval nový hřeb a ruku Kristovu přibil. 
Kovář hřebík udělal, vylezl na žebřík, ale potom slezl dolů a říká: „Otče, to já nedokážu, 
abych dělal kata, abych tu ruku přibíjel, i když je jenom dřevěná. Já to nedokážu.“ – 



1. Učit nevědomé 

2. Radit pochybujícím 
3. Napomínat hříšné 
4. Těšit zarmoucené 
5. Odpouštět urážky 

6. Snášet trpělivě obtížné osoby 
7. Modlit se k Bohu za živé i mrtvé 

 

Uvědomme si, že každým hříchem znovu trestáme a mučíme Krista. Další pobídka k lítosti je 
vzpomínka na vlastní smrt. Kdybys jel v autě, auto havarovalo a ty teď umíráš – co tě bude 
trápit? Vzpomínka na neodpuštěné hříchy. Mějme při zpovědi vždycky dokonalou lítost. 

3. Třetí část je opravdové předsevzetí. Vstanu a vrátím se k otci. – Pokaždé rád pozoruji 
na nádraží práci výhybkářů. Blíží se vlak a výhybkář pohne pákou, dvě železné čelisti přeskočí 
a lokomotiva, která si to mířila určitým směrem, najednou směr změní a jede jinam. – To je 
předsevzetí. Ty sis to mířil špatným směrem, špatně by to skončilo. Teď přichází zpověď. 
Přehoď výhybku. 

Jaké má být naše předsevzetí? Máme si umínit: „Já se změním ihned.“ – Dokud se 
sv. Augustin potácel ve svých hříších, věděl, že to správné není, a říkal: „Bože, já se změním, 
ale ještě ne dnes – zítra.“ A zítra tato slova opakoval zase: „Já se změním zítra.“ – Tak to ne, 
změnit se dnes – ihned.  

Za druhé: Naše předsevzetí má být velkomyslné. Bože, co jsem dělal špatného, toho se 
zřeknu všeho. Když někdo dostane zákeřnou chorobu a lékař ho otevře, vyřízne z těla i zdravé 
místečko, aby snad tam už zárodky nebyly. Nenechá tam ani drobíček. Jestli člověk se chce 
změnit, ať dá z duše všecko špatné pryč.  

A konečně: Naše předsevzetí musí být konkrétní. Když plánuji postavení garáže, nebudu 
pořád opakovat – budu stavět garáž. Dám si udělat plán, začnu shánět materiál, kopu základy, 
volám si pomocníky, abych plán uskutečnil. A když si jako předsevzetí řekneš: „Já se chci 
polepšit,“ a nic víc, pak je zpověď jen hezký okamžik – jsem čistý – a hned se vrátíš do starého 
způsobu života. 

4. Čtvrtá část je zpověď. Všecko na sebe povědět, to je část nejtěžší. Žádný z nás nemá 
rád, když mu lékař trhá zub. Každý z nás se chvěje, když nám chce skalpelem rozříznout vřed. 
A něco takového je povědět na sebe hříchy. Ale po každém takovém zásahu se člověku ulehčí. 
Kněz má pochopení. Sám je také člověk, chybující člověk, nikdy vás neodsoudí a čím má 
těžšího pacienta, tím laskavěji s ním jedná. Vždycky na sebe říct prvně to nejtěžší, co máme 
na svědomí. Kněz bude o všem mlčet. 

5. A konečně poslední část je dostiučinění. Za chyby, kterých jsme se dopustili, musíme 
něco dobrého udělat jako náhradu. Připomeňme si, jak se choval po svém návratu marnotratný 
syn. Řekl: „Otče, já budu teď doma nádeníkem.“ Příští den ráno všichni ještě spali, on už 
na dvoře pracoval. Krmil ovečky, uklízel dvůr a všecko možné, aby vynahradil minulé bloudění. 
Vynahradit. Máme k tomu hodně příležitostí. Když máme nějakou bolest, zklamání, nemoc, 
křivdu, řekněme si: „Bože, já to beru jako pokání za odpuštěné hříchy.“ 

Bratři a sestry, když kněz ukončí zpovídání a večer se chystá 
usnout, vzpomíná na všechny, kteří u něj byli. Bože, řekl jsem jim  
to pravé slovo, které je může utvrdit v dobrém? Poučil jsem děti? 
Pochopil jsem mladé? Nenasypal jsem snad tvrdou větou do bolavé 
rány sůl? Bude mít dnešní zpovídání do budoucna dobrý výsledek? 

A končí svůj den modlitbou za ty, kteří se jeho vedení svěřili,  
aby se s nimi jednou u milosrdného Boha setkal.  

/P.Alois Pekárek: „Hořící srdce“, vydalo nakl.FIBOX Třebíč/ 

KŘÍŽ – ZNAMENÍ NADĚJE 
Postní aktivita (nejen) pro děti 

 

4. neděle postní 

Evangelium: Setkání Ježíše s Nikodémem (Jan 3,14-21) 

Motto: Kříž uzdravuje 

Příběh: V prvních třech staletích, kdy bylo velké pronásledování křesťanů, 

křesťané kříž neuctívali. Byl to přece nástroj utrpení, umučení a porážky. 

K uctívání kříže došlo až od 4. století, kdy dal císař Konstantin 

Veliký křesťanům svobodu a křesťanství povýšil ve své říši 

na státní náboženství. Jeho matka císařovna Helena byla 

velmi zbožnou křesťankou a rozhodla se navštívit místa spojená 

s Ježíšovým životem.  

Legenda vypravuje, že se vydala do Jeruzaléma a zatoužila 

objevit Ježíšův kříž. Na místě, které jí pamětníci ukázali, byly 

objeveny tři kříže, ale nevědělo se, který z nich je pravý. K jednomu z křížů 

položili tělo mrtvého mladíka, a ten ožil. To považovala císařovna Helena 

za znamení, že právě tento kříž je křížem, na kterém zemřel Ježíš Kristus. 

Nad místem Ježíšovy smrti nechal postavit její syn Konstantin Baziliku Božího 

hrobu a v ní byly uloženy ostatky Kristova kříže. Ty se později rozšířily 

do Říma a do celého světa. 

K zamyšlení: Nikodém přišel za Ježíšem v noci. V jeho životě zazářilo světlo 

víry v Božího Syna, který přišel svět zachránit. Pohled na kříž přináší světlo 

do neřešitelných situací. 

Různá oznámení 
Upřímně děkujeme všem dárcům, kteří minulou sobotu a neděli přispěli  
do pravidelné měsíční sbírky na náš kostel. Vybralo se 9.570,- Kč.  

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

Římskokatolický děkanát Bílovec srdečně 

zve ženy v sobotu 17. března na faru do Fulneku 

(od 9 do 16 hod)  a muže v neděli 18. března 
na faru do Bílovce (od 14 do 18 hod) 

na duchovní obnovu „Skutky duchovního 
milosrdenství", kterou povede P. Víťa Řehulka. 

Přihlášky pro muže přijímá P.Lumír Tkáč na tel.č. 

732 466 176 , 731 694 634. Na programu budou přednášky, adorace  
a příležitost ke svátosti smíření. Občerstvení zajištěno. 

Přihlášky pro ženy přijímá (do 11.3.)  p. Erteltová Ludmila na tel. 723 489 954 
nebo na emailu: l.erteltova@seznam.cz . Setkání bude bez dětí. Přezůvky s sebou. 

Oběd a občerstvení zajištěno. Cena 150,- Kč. Na programu budou přednášky, 
povídání ve skupinkách, adorace, příležitost ke svátosti smíření, mše svatá.  

mailto:l.erteltova@seznam.cz

