
7. květen – 13. květen 2018 

DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

7.5. 

Pondělí po 6. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

za dvoje † rodiče, † 3 syny, 

švagry, švagrové, duše 

v očistci, Boží ochranu a 

Panny Marie za živé rodiny 
májová pobožnost 

Úterý 

8.5. 

Panny Marie, 

Prostřednice všech 

milostí 
 

STÁTNÍ SVÁTEK 

St. Jičín 8:00 

na poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii za sestru 

Kristýnu a manžela 

Stanislava, † dvoje rodiče  

a duše v očistci 
májová pobožnost 

Janovice 9:15 mše svatá  /o.Petr/ 

Středa 

9.5. 

Středa po 6. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

za Marii a Aloise Hyplovy, 

dvoje rodiče a živou rodinu 
májová pobožnost 

 modlitební společenství 

Čtvrtek 

10.5. 

Slavnost 

Nanebevstoupení 

Páně 

St. Jičín 17:00 
za farníky  /o.Petr/ 

májová pobožnost 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

11.5. 

Pátek po 6. neděli 

velikonoční 

 
začíná 9 denní příprava 

na slavnost Seslání 

Ducha svatého 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče Marii a Viktora 

Urbanovy, † sestru Marii  

a švagra Františka 

Vojtíškovy, za živou rodinu 

a ochranu Panny Marie 
májová pobožnost 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

12.5. 

Sv. Nerea a Achillea, 

mučedníků 

Sv. Pankráce, 

mučedníka 

St. Jičín 8:00 

za † rodinu Hájkovu  

a Málikovu a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu  
májová pobožnost 

Neděle 

13.5. 

7. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Panna Maria Fatimská 
 

Den modliteb  

za sdělovací prostředky 

St. Jičín  7:45 

za † rodiče Hasalíkovy, 

staříčky Vrbovy a 

sourozence a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu  
 /o.Petr /  

májová pobožnost 
+ 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 

6.5.2018   6. neděle velikonoční          23./ročník IX. 
Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán,  

a můj Otec bude ho milovat, a přijdeme k němu.  

Hodit lano 
„Hodit lano“, ať už je to myšleno doslovně, 

nebo obrazně, znamená nabídnout pomoc. 
Lano je možné hodit tonoucímu nebo 
nešťastníkovi, který spadl do jámy. Herci tak 
říkají nabídce umožňující lepší využití jejich 
schopností. Někdy jsou o to žádáni fanoušci fotbalového klubu, 
který se ocitl ve finanční tísni a svou záchranu spatřují ve finančním 
příspěvku od svých příznivců, o totéž jsou někdy žádáni poslanci či 
zastupitelé významnou krachující firmou, nebo dokonce jeden stát 
jiným státem, o hození lana žádají přes internet lidé, kteří si nevědí 
rady – těhotná patnáctiletá dívka, řidič shánějící náhradní součástku 
do svého veterána, nemocný, kterému nezabírají žádné léky… 

Jádrem Velikonoc je oslava toto, že Bůh dělá pro lidi něco 
podobného jako onen horolezec riskující svůj život. Židé vzpomínali 
slavnostní večeří (rodinnou bohoslužbou podle přesných pravidel) 
na Velikou noc, během níž se jejich předkové zachránili před 
pronásledovateli přechodem přes moře, jehož vody dočasně na 
Boží pokyn uvolnily dno, aby se pak vrátily na své místo, když už byl 
Boží lid na druhém břehu, zatímco nepřátelé byli uprostřed. 
(Poznámka pro ty, kterým to připadá jako pohádka: V Rudém moři 
bylo nalezeno místo hluboké jen několik metrů a počítačová 
simulace prokázala, že při vhodném směru a síle větru může dojít 
k obnažení dna; nemáme sice historický doklad o tom, že se to 
někdy stalo, ale možné to je.) 

O půldruhého tisíce let později prožívali lidé to, čemu jsme si 
zvykli říkat „blbá nálada“. Židé se už několik desetiletí museli 
podřizovat zákonům římské říše. Někteří se bouřili, jiní využili 
situace k vlastnímu obohacení, další jen tak přežívali ve stylu 
„nažraný vlk a celá koza“, navenek plnili své náboženské povinnosti, 



ale s morálkou to nebylo moc slavné. A byli i tací, kteří se právě 
morálku snažili zachránit, protože jí byl podmíněn příslib Boží pomoci. 
Právě tyto lidi přitahoval Ježíš, který říkal věci, jež by mohly vést 
k vytoužené změně. Jeho požadavky byly náročné, ale když všechno 
ostatní selhalo, zbývala buď jen rezignace, nebo život podle Ježíšových 
rad. 

Někdy kolem roku 33 slavil Ježíš velikonoční večeři s dvanácti muži, 
které se snažil tři roky formovat, aby byli schopni s ním spolupracovat 
a pokračovat v jeho díle. V několika bodech tehdy změnil tradiční 
průběh této slavnostní večeře. Než zasedli ke stolu, umyl apoštolům 
nohy (což jinak dělali otroci) a řekl jim, že v tom mají vidět výzvu 
k tomu, aby si lidé ochotně navzájem sloužili.  

Potom Ježíš posloužil jiným způsobem: když držel v ruce chleba, řekl, 
že je to jeho tělo a víno v kalichu že je jeho krev, že je tedy nějakým 
tajemným způsobem přítomen v tomto jídle a nápoji. Toto Ježíšovo 
vydání se do lidských rukou pokračovalo dál.  

Ještě v noci ho zajali vojáci, kterým předtím ukázal, že kdyby chtěl, 
nic by nezmohli (při jejich příchodu proti nim vztáhl ruku a všichni padli 
na zem). Potom ho velekněží odsoudili za rouhání, římského 
prokurátora dotlačili k potvrzení rozsudku a tím i k jeho vykonání, takže 
se dál mohli tvářit jako neviňátka, protože to všechno přece provedli 
nenávidění Římané. A tak Ježíš zemřel způsobem vyhrazeným 
nejtěžším zločincům a nejbolestivější formou tohoto trestu. Byl narychlo 
pohřben v umělé pohřební jeskyni, kde ještě nikdo nebyl pochován. 
Se západem slunce začal největší svátek židovského roku, takže 
nebylo možné tělo zemřelého a hrob upravit. To chtěli dohnat třetího 
dne, v neděli ráno, jenže hrob byl prázdný. Celý den se propracovávali 
od logických úvah typu „byl ukraden“ nebo „spletli jsme si hrob“ k tomu, 
co zpočátku nikoho ani nenapadlo, ale nakonec se to ukázalo jako 
nejlogičtější vysvětlení: Ježíš vstal z mrtvých!“ 

Obrazně řečeno: o Velikonocích se radujeme 
z toho, že nám Bůh hodil lano. Ježíš jako první 
překonal nepřekonatelnou řeku a připravil nám cestu. 
Není to pevný most ani lávka, ale přejít se dá. Jen se 
člověk musí dívat před sebe a ne do rozbouřených 
vln pod sebou. 

/úryvek z knihy Naslouchat viděnému, napsal P.Václav Trmač, vydáno v Brně-Lesná 2017/ 

Různá oznámení 

Vážení přátelé,  
jste zváni na Pouť médií v sobotu 12. května 2018. Letos jedeme  

na Velehrad, přijeďte také. Mše svatá začne v 11:00  

v bazilice. Hlavním celebrantem bude biskup Josef Nuzík. Po mši 

svaté se společně pomodlíme Vesel se, nebes Královno. Odpolední 

program bude pokračovat v bazilice a v sále kardinála Tomáše Špidlíka. 

Již tradičně bude pamatováno také na menší i větší děti. Svého 

programu se dočká i mládež.  

Na Velehradě a jeho okolí na nás čeká mnoho zajímavých 

míst k návštěvě i aktivitám. Sledujte www 

stránky Pouti médií 2018. Na setkání s vámi se těší 

pracovníci Radia Proglas. 

 

Diecézní pouť rodin na Mariahilf u Zlatých Hor  
se uskuteční 12. května 2018.  

Program:   

13:30 modlitba sv.růžence, 14:00 mše svatá s o.biskupem, 15:00 – 17:00 
doprovodný program – výstava SVOJI, workshop biblické tance, skákací hrad, 
aktivity pro děti i rodiče, 16:00 představení Víti Marčíka s pohádkou Bajaja, 
17:00 závěrečné požehnání. Akci organizuje Centrum pro rodinu a sociální 

péči, z.s., poutní místo Mariahilf a děkanát Opava. 

https://www.proglas.cz/pout2018/

