
 

18. února – 24. února 2019 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

18.2. 

Pondělí 6. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Františka a Olgu 

Dokládalovy 

Úterý 

19.2. 

Úterý 6. týdne  

v mezidobí 

Loučka 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za dar Božích 

milostí, k Duchu svatému, 

andělům strážným a Panně 

Marii, s prosbou o dar zdraví 

pro živou rodinu  

a za † manžela  /o.Petr/ 

Středa 

20.2. 

Středa 6. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu za  

přijatá dobrodiní, za † rodiče, 

dva syny, duše v očistci, 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živé rodiny 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

21.2. 

Sv. Petra Damianiho, 

biskupa a učitele církve 
Palačov 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Pátek 

22.2. 

Svátek Stolce svatého 

apoštola Petra 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá 

za † Vojtěcha Horuta, 

s prosbou o požehnání, 

ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá /o. Jiří/ 

Sobota 

23.2. 

Památka sv. Polykarpa, 

biskupa a mučedníka 
St. Jičín 

17:00 

za † Jana Krutílka, † 2 rodiče, 

† 2 bratry, duše v očistci, Boží 

ochranu a Panny Marie pro 

živé rodiny 

18:00 TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

24.2. 

7. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

Sbírka  

„Haléř svatého Petra“ 

St. Jičín  7:45 
za farníky  /o.Petr/ 
 

+po mši sv. otevřena farní knihovna 

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 

 17.2.2019        6. neděle v mezidobí             12./ročník X. 
Radujte se a jásejte, praví Pán; máte totiž v nebi velkou odměnu. 

NETRADIČNÍ BLAHOSLAVENSTVÍ 
Blahoslavenství pro ty, kdo mají trochu humoru a chtějí se stát moudrými. 

 Blahoslavení ti, kdo se dovedou smát sami sobě,  

neboť budou mít vždycky dost zábavy. 

 Blahoslavení ti, kdo dovedou rozlišit horu od krtčí hromádky, 

neboť jim zůstane ušetřena spousta mrzutostí. 

 Blahoslavení ti, kdo jsou schopni si odpočinout a spát,  

aniž pro to hledají omluvy, neboť se stanou moudrými. 

 Blahoslavení ti, kdo umějí mlčet a naslouchat,  

neboť se při tom naučí mnoho nového.  

 Blahoslavení ti, kdo jsou dost inteligentní, aby sami sebe nebrali 

příliš vážně, neboť budou váženi svým okolím. 

 Blahoslavení jste, jestliže se umíte dívat na malé věci vážně  

a na vážné věci klidně, neboť dojdete v životě daleko. 

 Blahoslavení jste, jestliže se dovedete usmívat  

a neděláte zlou tvář, neboť vaše cesta bude ozařována sluncem. 

 Blahoslavení jste, jestliže dokážete chování druhých vždycky 

interpretovat s blahovůlí, i když zdání mluví proti tomu,  

neboť budete sice považováni za naivní, ale i to je cena za lásku. 

 Blahoslavení ti, kdo přemýšlejí dříve, než se dají do konání  

a kdo se modlí dříve, než se dají do přemýšlení,  

neboť se vyhnou celému množství hloupostí. 

 Blahoslavení jste, jestliže dovedete mlčet a usmívat se, i když 

vám odnímají slovo, když vám protiřečí nebo vám šlapou  

na prsty, neboť Evangelium začíná pronikat vaše srdce. 

 Blahoslavení jste, především vy, kteří dovedete poznat PÁNA  

ve všech těch, kdo vás potkají, neboť všude budete vlastnit  

                    pravé světlo a pravou moudrost.                   

  /www.fatym.com/ 



Postoj Panny Marie a satana, ke kterému máme blíž? 
Z výsledku toho srovnání až zamrazí. Ale porovnejme si  
rozdíl v postoji těchto tak rozdílných bytostí, které stojí  
v nesmiřitelném boji o duše a spásu nás všech.  
Ďábel, kterého pýcha svrhla z nebe a Maria,  
nejpokornější služebnice Pána...  

Satan, místo toho, aby uznal, že je stvořením, aspiroval na to, aby ho uctívali, jakoby byl 
bohem. Odmítl pravdu o Bohu, nechtěl ho uznat jako zdroj života a své nejvyšší dobro. 
Zaslepený vlastní velikostí odmítl Boha, myslíc si, že se může bez něho obejít.  

Maria žila pokoru tak intenzivně jako nikdo jiný. Vždy připravená splnit každý pokyn Boží 
vůle, který přijímala v celém svém životě svým bezvýhradným „ano", prohlašujíc o sobě,  
že je služebnicí Páně.  

Pokorný, podle jazyka bible, je ten,  
* kdo uznává, že všechno má od Boha a jen od něho všechno očekává,  
* žije v postoji úplné závislosti na Bohu, důvěřuje mu, chce být jeho, hledá ho,  
jeho vůli a touží ji plnit...,  
* jehož postoj odpovídá blahoslavenství - být chudý v duchu - což znamená vnitřní postoj 
důvěrného odevzdání se do Boží všemohoucnosti a bezpodmínečného otevření se 
Božím plánům.  

Takový byl a je postoj Panny Marie, pokorné služebnice Páně. A protože sloužit, dle učení 
evangelia, znamená kralovat, sám Bůh ji povýšil jako slavnou Královnu u trůnu svého Syna.  

Ona se ještě stále - byl donucen ďábel vyznat při exorcismu - cítí jako poslední,  
i když je první. Ona se cítí jako nejneužitečnější, ačkoli je jediná užitečná,  
jediná nutná všem vám... Její pokora mě ponižuje víc než Jeho síla … 

A jindy: 
I teď, když byla korunovaná, když je Královna a má kolem sebe anděly, archanděly, 
serafíny, je mezi všemi vždy nejpokornější.  

Maria se pokorně nazvala služebnicí Páně, satan se povýšil, vyhlásil se za boha s postojem 
„Nebudu sloužit!" (Tento postoj zahrnuje odmítnutí vtělení Božího Syna a předurčení Marie  
být Matkou Božího Syna a Královnou andělů a lidí).  

Mariina duše září pokorou a pokoru ďábel nesnáší a nenávidí. Ona proti němu pokorou 
bojuje. Vždy, když nás přesvědčí zříci se něčeho pyšného, vyhrává jeden boj. A ďábel se nás 
snaží svést, abychom byli pyšnými, abychom nezářili pokorou, ale aby, jak přiznal, všichni 
uviděli černotu pekla místo světla ráje.  

Maria je pokornou Boží služebnicí toužící plnit Boží vůli. Ďábel odmítá Boží plán, je pyšný, 
sebestředný, neuznává Boha a chce být sám uctíván. A my?  

 
/www.fatym.cz, zpracováno podle knihy Boj Panny Marie a ďábla během exorcismu, napsal Francesco Bamonte/ 

Různá oznámení 
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