
4. března - 10. března 2019 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, DOBA POSTNÍ Žaltář IV.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

4.3. 
Sv. Kazimíra St. Jičín 17:00 

za † bratra Michala, † babičku 

Rozálii, za uzdravení rodových 

kořenů a poděkování Panně Marii 

za její ochranu a vyslyšené prosby 

Úterý 

5.3. 

Úterý 8. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za †Josefa Jakůbka k nedožitým 

100 let, † syna Stanislava, rodiče 

a živou rodinu 

Středa 

6.3. 

POPELEČNÍ STŘEDA 
 

den přísného postu 

začíná doba postní 

St. Jičín 
16:30 

17:00 
 

pobožnost křížové cesty 

za farníky  /o.Petr/ 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Bernartice 17:30 mše svatá /o. Jiří/ 

Čtvrtek 

7.3. 

Čtvrtek  

po Popeleční středě 
Připomínka  

sv. Perpetuy a Felicity 

Petřkovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 za živé a † dobrodince /o.Petr/ 

Pátek 

8.3. 

Pátek  

po Popeleční středě 

 

Připomínka  

sv. Jana z Boha 

St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

dětská mše svatá  
za † Jana Rosu, dva † rodiče,  

† sestru, s poděkováním za 

obdržené dary a milosti, s prosbou 

o ochranu Boží a Panny Marie pro 

živou rodinu a duše v očistci 

Bernartice 17:30 mše svatá /o. Jiří/ 

Sobota 

9.3. 

Sobota  

po Popeleční středě 

 

 

 

Připomínka  

sv. Františky Římské 

St. Jičín 

 

 

9:00 

10:30 

11:30 

 

15:00 

 

17:00 
 

 

 

POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA 

– P. Marián Pospěcha 
1.přednáška  

2.přednáška  

diskuse, modlitba Anděl Páně 

přestávka na oběd 

3.přednáška 

+ adorace, křížová cesta  

mše svatá za † Josefa Hatlapatku, 

† rodiče z obou stran, s prosbou  

o ochranu Panny Marie pro celou 

rodinu 

Neděle 

10.3. 

1. NEDĚLE  

POSTNÍ 

St. Jičín  7:45 

za † Františka Vrbu, † rodiče 

z obou stran, duše v očistci, Boží 

pomoc a ochranu Panny Marie 

pro živé rodiny /o.Petr/ 

+ po mši sv.pobožnost křížové cesty 

+  otevřena farní knihovna (do 10:00) 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o. Jiří/ 

Loučka 9:15 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Pawel/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 3.3.2019        8. neděle v mezidobí             14./ročník X. 
Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života. 

PLETENÝ ŽIVOT 
Zkoušeli jste už někdy něco uplést? Košík, ošatku, svetr… Na první 

pohled to vypadá, že nejtěžší je dílo začít a ukončit tak, aby se nám nerozpadlo. 
To mezi tím je jen jednotvárná mechanická činnost. Jenže na hotovém výrobku je 
její výsledek nejvíce vidět. Není tak jednotvárná, jak se zdá. Projeví se na ní to, že 
jsme se před hodinou s někým pohádali a ještě pořád se zlobíme. Ukáže se naše 
bezstarostná radost, když vyslechneme dobré zprávy. Zhmotní se to, že máme 
hlavu plnou starostí a nedaří se nám soustředit se. Jednou utahujeme moc, 
podruhé málo, děláme chybičky, které už neopravíme, pokud nechceme své dílo 
rozplést a začít znovu. V jednotvárné ploše našeho výrobku je zašifrovaná zpráva 
o kousku našeho života. 

Ten také není tak jednotvárný, jak nám někdy připadá. Některé věci  
se opakují den co den, ale i do nich se promítá naše 
nálada. Můžeme je provádět tak trochu jako balet, 
s lehkostí a radostí, nebo můžeme se vším vztekle mlátit. 
Můžeme pojmout život jako muzikál, komedii, nebo 
tragédii. Řadu událostí, které na nás působí zvnějšku, 
nemůžeme ovlivnit. Můžeme však omezit jejich negativní 
působení na náš osobní život. Splétáme svůj život z hodin, 
dnů, roků… Čím větší časovou plochu máme za sebou, tím 

více je vidět vyrovnanost nebo rozkolísanost našich dnů.  

Církev doporučuje půst jako prostředek k dosažení toho, aby kvalita našeho 
života co nejméně závisela na vnějších podnětech. Člověk se dobrovolně vzdává 
některých příjemných věcí, aby si vyzkoušel, že nejsou tak důležité a nezbytné, 
jak si někdy myslíme. Zkouší dělat věci, do kterých se mu moc nechce, a proto 
mívá chuť je odkládat, aby zažil radost z toho, že překonal sám sebe.  

Čtyřicet dnů před Velikonocemi, postní doba, nás orientuje právě tímto 
směrem. Ono „utahování opasků“ není „z nouze ctnost“ ani pozůstatek 
středověku. Je to čas určený k posílení vnitřní stability člověka, k tomu, aby byl co 
nejméně závislý na tom, co se děje okolo něj, a tím stále více svobodný.  
Aby byla radost pohledět na to, co z hodin a dnů svého života upletl. Aby jeho 
život nebyl zmetek. 

  

U 



OVÉ RÁDIO 
Koupil jsem si nové rádio. To staré hrálo bez šumu už jen za příznivého 

počasí a cédéčka prohlašovalo za nečitelná, aby je nemuselo přehrávat. 
Při instalaci nového přístroje jsem pustil automatické ladění a byl jsem 
velice překvapen, neboť nové rádio na stejný kus drátu dokázalo najít 
a provozovat ve velmi dobré kvalitě asi dvacet stanic, zatímco to staré 
i v době, kdy ještě bylo nové, zachytilo jen čtyři. Není tomu podobně 
i v jiných záležitostech?  

Co všechno kolem nás reálně existuje, aniž o tom víme? O kolik příjemných, 
potřebných a užitečných věcí přicházíme tím, že máme svůj zaběhaný styl života a ani 
nás nenapadne přemýšlet o nějaké změně? 

Díky masopustu proniká do obecného povědomí také informace o začátku postní 
doby. Stanovením data masopustních radovánek podle data Popeleční středy to 
ovšem většinou končí. Škoda. Čtyřicet dnů mezi Popeleční středou a Velikonocemi 
může mít podobný výsledek jako můj nákup nového rádia. Něčeho se vzdáváme, tak 
jako jsem napřed odeslal peníze, a potom získáme něco, co rozšíří naše duchovní 
obzory.  

 Člověk zjistí, že čas věnovaný naslouchání druhému nebo zamyšlení  
nad tím, co, proč a jak děláme, nám přinese něco, po čem jsme toužili, nebo nás 
k tomu aspoň přiblíží.  

 Že se co do pocitu uspokojení vyplatí nekoupit si něco, bez čeho se můžeme 
obejít, a místo toho podpořit někoho, komu citelně „teče do bot“.  

 Že jeden den v týdnu bez sledování televize nám pomůže získat čas třeba na to, 
abychom se společně probírali starými fotografiemi, na které jsme se už  
deset let nepodívali. 
Prožívání různých částí roku tak, jak je církev zavedla v souvislosti se slavením 

velkých svátků, není jen trápením poslušných věřících, nýbrž má svůj praktický smysl 
pro každého člověka. Někdy se jaksi zapomnělo na to, proč to či ono děláme, někdy  
i sami věřící zůstali jen u vnějších věcí, někdy jsou církevní praktiky předem 
odsuzovány jako hloupost nebo setrvávání ve středověku. Smysl postní doby  
a dalších tradic tu však pořád zůstává jako nabídka pro ty, kdo se chtějí posunout 
v kvalitě svého života o kousek dál. 

/z knihy „Naslouchat viděnému“, napsal P.Václav Trmač, vydala farnost Brno-Lesná 2017/ 

Různá oznámení 

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 

Březen - TÉMA MĚSÍCE: PŮST (ODŘÍKÁNÍ) 

SVĚTEC MĚSÍCE: SVATÝ PATRIK 
Více informací na nástěnce. 
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