
 

26. březen – 1.duben 2018 
SVATÝ TÝDEN A ZAČÁTEK DOBY VELIKONOČNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

26.3. 

PONDĚLÍ  

SVATÉHO TÝDNE 
St. Jičín 

 

17:00 

 

za † Marii Horákovou,  

† manžela, † syna, Boží 

ochranu pro živou rodinu 

Úterý 

27.3. 

ÚTERÝ 

SVATÉHO TÝDNE 
St. Jičín 

13:00 

17:00 

 
 
 

úklid kostela 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní a Boží ochranu 

 a Panny Marie pro rodinu 
po mši sv. modlitební společenství  

Středa 

28.3. 

STŘEDA 

SVATÉHO TÝDNE 

St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † Antonína a Marii 

Pospěchovy, 2 † rodiče, 

†syna Antonína a Stanislava, 

†dceru Marii a duše v očistci 
po mši sv. zkouška chrám. sboru 

Hůrka 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

Čtvrtek 

29.3. 
ZELENÝ ČTVRTEK 

St. Jičín 17:00 
za kněze a nová kněžská  

a řeholní povolání /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

30.3. 

VELKÝ PÁTEK 

den přísného postu 

 

sbírka na opravy 

chrámů ve Svaté zemi 
(při adoraci u Božího hrobu) 

St. Jičín 

15:00 

 
16:00 

17:00 
 

 

pobožnost křížové cesty 

svátost smíření 
nácvik ministrantů 
OBŘADY VELKÉHO PÁTKU 

+ celonoční adorace  
(až do začátku vigilie Bílé soboty) 

Bernartice 

14:30 

15:00 
 
 

pobožnost křížové cesty 
OBŘADY VELKÉHO PÁTKU 

+ celonoční adorace  
(až do Bílé soboty do 14:00) 

Sobota 

31.3. 

BÍLÁ SOBOTA 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně   

Velikonoční vigilie 

St. Jičín 

17:30 

19:00 

 

 

nácvik ministrantů 

za farníky a za všechny nově 

pokřtěné /o.Petr/ 

+ křest: Tereza Konečná 

Bernartice 19:00 mše svatá /o.Jiří/ 

Neděle 

1.4. 

Slavnost 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 

 

velikonoční sbírka  

na kněžský seminář 

St. Jičín  
7:45 

 

14:30 

slavná mše svatá za farníky  
/o.Petr/ 

svátostné požehnání a Te Deum 

Bernartice 9:15 slavná mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 slavná mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

25.3.2018    Květná neděle   17./ročník IX. 
Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži.  

Proto ho také Bůh povýšil a dal mu Jméno nad každé jiné jméno. 

 

 

 

 

Iluze, kterou je třeba rozptýlit: 
člověk prožije svůj život bez těžkostí a utrpení 

Dětem vyrůstajícím v našem rozvinutém světě se předává neuvěřitelná nepravda - 
říká se jim, že většina lidí má naději prožít život až do konce bez utrpení, bez 
bolesti, bez temnoty. Tuto iluzi vytvářejí média, zvláště reklama, výchovný systém, 
zevšeobecňující postoje, které formují sociální chování lidí, a také určité 
náboženské myšlení. Život každého člověka by měl být dle této iluze zalit sluncem, 
a není-li, jednou přijde štěstí, všechno dopadne dobře a zlaté prosluněné časy se 
zase vrátí zpátky. Není třeba se trápit - vždyť zase rozkvetou růže. 

Tato nepravda není úmyslná lež - je to vlastně obecné popření reality. Není to 
zlovolný podvod, ale iluze, kterou je třeba rozptýlit. A musíme ji rozptýlit, máme-li 
vůbec dospět ke zralému smyslu pro relativní bezpečí v tomto světě. Každý, kdo 
čte tyto řádky, má jistě zkušenost s temnotou ve svém životě - všem se nám jí ještě 
v určité míře dostane, pokud nezemřeme co nejdřív. Mnozí jsou v ní ponořeni 
právě nyní. Jestliže se člověk nepostaví tváří v tvář zřejmé skutečnosti, že chvíle 
utrpení, bolesti a těžkostí jsou nevyhnutelné, pak bude v životě neuroticky přebíhat 
z místa na místo jako vystrašené zvíře. Může přijít rozčarování, hluboká deprese, 
cynismus nebo hořký hněv. Velmi pravděpodobně se tento hněv zaměří na Boha: 
měl stvořit lepší svět! 

Co můžeme dělat? 
Jestliže tedy před obtížemi neutíkáme a nesnažíme se jim za každou cenu 
vyhnout, co můžeme dělat? První věc je nasnadě: věřit a otevřít se v mysli tomu, 
že obtíže a bolest tvoří nevyhnutelnou součást života. Každý dostane svůj díl, 



zvlášť ti, kdo se zoufale snaží před utrpením uchránit. Hořce se zklame, kdo si myslí, 
že tento krátký, křehký život jim měl přinést radost, která je určena svatým v nebi. 
Jakmile odmítnete iluzi, že život je pro většinu lidí radostnou rozkoší, pak jste připraveni 
obstát i v temných chvílích. Někteří lidé se rozhodnou pro stoické řešení: zachovávají 
důstojné mlčení a snaží se svým trápením neobtěžovat druhé. Tento postoj je sice 
může dovést k jisté zralosti, ale také k tiché beznaději, ke ztrátě humoru 
a k chmurnému pojetí života. 

Je normální, že nějak trpí každý člověk 
Octnete-li se v temnotě, vězte, že máte mnoho společníků. Jestliže si dokážete připustit 
univerzální lidskou zkušenost utrpení, pak vás toto vědomí v budoucnu otevře soucitu 
a citlivosti ke skryté lidské bolesti. Zamítnete-li nepodloženou iluzi, že "každý se má 
dobře, jen já ne", stanete se mnohem otevřenějším člověkem, citlivým k utrpení 
druhých a ochotným druhým naslouchat a pomáhat. 

I v nejhorších chvílích je se mnou Pán života 
Poselství Kristovy smrti a vzkříšení zní takto: s vírou se dá jít v životě vždycky zas dál, 
využijeme-li neštěstí a ztráty jako možnosti prosit o Boží milost, která nám pomůže. 

Juliána z Norwiche píše o Kristu: "On přece neřekl: ´Nebudete zmítáni bouřemi, 
nebudete unaveni námahou, nedotkne se vás nepokoj.´ Řekl: ´Nebudete přemoženi.´ 
Bůh chce, abychom měli tato slova na mysli a byli vždy pevní ve víře, jak ve smutku, 
tak v radosti." 

/www.vira.cz,  z knihy: Povstaň z temnot  (co dělat, když život ztrácí smysl)  
od Benedikta Groeschela,vydalo Karmelitánské nakladatelství/ 

KŘÍŽ – ZNAMENÍ NADĚJE 
Postní aktivita (nejen) pro děti 

 

Květná neděle 

Evangelium: Ježíšův vjezd do Jeruzaléma (Mk 11,1-10; pašije: Mk 14,1-15,47) 

Motto: Kříž přemáhá nenávist láskou 

Příběh: Josef Toufar byl římskokatolickým knězem. Narodil se roku 1902 a zemřel 

roku 1950. Když byl farářem v Číhošti, stala se nevysvětlitelná 

a dosud nevysvětlená věc. Podle svědků se během mše pohnul 

půlmetrový kříž na oltáři několikrát ze strany na stranu a zůstal 

pootočený směrem ke kazatelně. Sám farář pohyb kříže neviděl 

a dozvěděl se o něm později. Bylo to v době hlubokého 

komunismu. Zpráva o zázraku se šířila, a tak komunisté dostali 

strach. Chtěli utlumit víru lidí a dokázat, že pohyb křížku farář 

předem připravil. Josef Toufar byl zatčen, krutě mučen, vyslýchán a přinucen 

k nepravdivým přiznáním. Po krutých výsleších zemřel a byl pohřben 

v hromadném hrobě. Jeho příbuzným oznámili jeho smrt až po čtyřech letech. 

Po revoluci byla otázka smrti Josefa Toufara znovu otevřena a roku 2013 

církev zahájila proces jeho blahořečení. Josef Toufar se stal mučedníkem 

kvůli kříži. 

Úkol: Kříž může být pro mnoho křesťanů – i dnes – otázkou života a smrti.  

Láska je silnější než smrt. Smrt nemá poslední slovo, protože Ježíš smrt 

překonal a vstal z mrtvých. 

Různá oznámení 

Charita a farnost Nový Jičín srdečně zvou děti, rodiče i prarodiče 
ke společnému setkání na letošním Tvořivém předvelikonočním 
odpoledni, které proběhne tuto neděli 25.3. na faře v Novém 
Jičíně od 15 hodin. Tvůrčí materiál a vedení bude zajištěno. 
Vstupné bude v dobrovolné výši jako příspěvek na tvůrčí materiál. 

 Úklid před velikonocemi ve starojickém kostele 
proběhne v úterý 27. března od 13 hodin. 

Celonoční TICHÁ ADORACE z Velkého pátku na Bílou sobotu 30.3.-31.3.2018 

- zapište se, prosíme, do rozpisu na listinu v předsíni kostela. 

Je třeba, aby v kostele byli přítomni minimálně dva lidé, ale samozřejmě 
může přijít libovolný počet věřících. Dvojice, která je na určitou hodinu 
zapsaná v listině, počká do vystřídání na další farníky, kterým otevře boční 
vchod do kostela. Hlavní vchod bude uzamčen. Adorace bude probíhat  

od skončení Velkopátečních obřadů do zahájení Velikonoční vigilie Bílé soboty. 

Promítání filmu „Chatrč“ 

Jak lze s užitkem strávit závěr postní doby? Jednou z více možností 

(vedle pobožnosti křížové cesty, adorace u Božího hrobu aj.) může být 

také shlédnutí pěkného křesťanského filmu, na který jste srdečně 

zváni. Tentokrát doporučujeme film Williama Paula Younga natočený 

podle stejnojmenné knihy s názvem Chatrč - Kde se tragédie 
střetává s věčností. Autor knihu původně 

vytiskl sám pouze v několika kopiích pro 

své nejbližší, ale nakonec se stala 

bestsellerem deníku New York Times, 

přeloženým do 35 jazyků. Román o hledání 

Boha, příběh o tom, jak člověk tváří v tvář 

zlu a bolesti nalézá sebe sama.  

Promítání se uskuteční v kinosále Staré školy na Starém Jičíně 

na Velký pátek 30.3. ihned po skončení Velkopátečních obřadů. 

Film není vhodný pro děti do 12 let. Vstup volný. 

http://www.vira.cz/
http://www.ikarmel.cz/kniha/Povstan-z-temnot_10560.html

