
20. května – 26. května 2019, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář I.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

20.5. 

Památka sv. 

Klementa Marie 

Hofbauera, kněze 
Sv. Bernardina 

Sienského, kněze 

St. Jičín 17:00 

za rodinu Handrychovu,  

na jistý úmysl a ochranu Boží 

a Panny Marie /o.Petr/ 

po mši sv. májová pobožnost 

Úterý 

21.5. 

Sv. Kryštofa 

Magallanese, kněze,  

a druhů, mučedníků 

St. Jičín 8:00 

za živou a † rodinu Pinďákovu 

a ochranu Boží a Panny Marie  
/o.Petr/ 

po mši sv. májová pobožnost 

Středa 

22.5. 

Sv. Rity z Cascie, 

řeholnice 
St. Jičín 

14:00 
pohřeb – Jan Janyška  
(z Vlčnova)  /o.František Dostál/ 

- večerní mše sv. nebude 

Čtvrtek 

23.5. 

Čtvrtek po 5.neděli 

velikonoční 

Hůrka - mše sv. přesunuta na pondělí 27.5. 

Bernartice 
17:00 

17:30 

májová pobožnost 

mše svatá  /o.Pawel/ 

Pátek 

24.5. 

Pátek po 5.neděli 

velikonoční 

 

 

 

St. Lhota 16:45 mše svatá svatá /o.Pawel/ 

St. Jičín 17:00 

za † Jiřinu Hasalovou,  

† manžela, rodiče a ochranu 

Boží pro živou rodinu /o.Petr/ 

po mši sv. májová pobožnost 

Sobota 

25.5. 

Sv. Bedy Ctihodného, 

kněze a učitele církve 

Sv. Řehoře VII., papeže 
Sv. Marie Magdalény 

de´Pazzi, panny 

Bernartice 9:00 
sv. smíření a nácvik dětí  

před 1.sv.přijímáním 

St. Jičín 

17:00 

 

za † Bohuslava Furmánka, 

manželku, 2 syny, Boží 

ochranu pro živou rodinu 
/o.Petr/ 

po mši sv. májová pobožnost 

18:00 TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

26.5. 

6. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

St. Jičín  7:45 

za † Františka Heralta, † 2 

manželky, za živou a † rodinu 

Heraltovu a Bezděkovu a Boží 

ochranu a Panny Marie  /o.Petr/ 

po mši sv. májová pobožnost 
+ otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 
mše svatá  /o.Petr/ 

1.svaté přijímání   

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Pawel/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
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19.5.2019   5. neděle velikonoční     25./ročník X. 
Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. 

Tradiční rodina je cool* 

V sobotu 27. dubna 2019 se konal v Praze v pořadí již 19. Národní pochod pro život 
a rodinu. Z různých koutů republiky (včetně Starého Jičína) se do Prahy sjelo, podle 
odhadů organizátorů, rekordních asi 10 tisíc účastníků. Těch odvážných starojických bylo 
22 (8 dospělých a 14 dětí a mladých). Pro cestu do Prahy jsme využili zvláštní vlak 
vypravený ČD. Odjížděli jsme ze Suchdola nad Odrou a z Hranic v brzkých ranních 
hodinách.  

Do zcela zaplněné katedrály sv. Víta na Pražském hradě přicházíme těsně před 
začátkem bohoslužby, kterou celebruje kardinál Dominik Duka. 
Přítomni byli další čtyři biskupové a přes třicet kněží. Při této 
mši sv. děkujeme zvláště za dar života a prosíme za děti, 
kterým nebylo dopřáno se narodit na tento svět.  

Přímo na obětním stole leží 50 rudých růží, které symbolizují 
průměrný počet dětí, které jsou denně v ČR umělým potratem 
připraveny o život a na schodech před obětním stolem je 
položeno 313 bílých růží, které symbolizují průměrný počet 
dětí, které se v ČR denně narodí a které mohou „vykročit“  
do života. Významné ocenění samotného papeže Františka – 
tzv. Řád sv. Silvestra, přebírá z rukou apoštolského nuncia 
v ČR, Charlese Daniela Balva, jedna z hlavních organizátorek 
Zdeňka Rybová. I my ostatní oceňujeme potleskem její 
dlouholetou práci i snahu celého Hnutí pro život, jednat 
s politiky a vládními stranami o formách podpory rodinám a o podpoře porodnosti vůbec. 
Mimo jiné založila také veřejně známý projekt „Nesoudíme. Pomáháme.“  

Z katedrály se přesouváme do parku  
na Klárově, kde je pro nás připraven 
rychlý, ale vydatný oběd. Souběžně 
probíhá na pódiu doprovodný program pro 
děti i dospělé. Poté už začíná samotný 
pochod centrem Prahy. Jeho cílem je 
apelovat především na politiky, aby část 
peněz z Evropských fondů byla využita  
na podporu rodin s třemi a více dětmi. 

http://farnostsj.cz/


Taky má probudit v lidech respekt a úctu k životu, matkám a fungující zdravé rodině. I letos se 
malá skupina, asi 40ti krajně levicových aktivistů, pokouší pochod zastavit a využít pro vlastní 
zviditelnění. Naštěstí nejsou agresivní a některé děti z nich mají dokonce radost, protože tak 
mohou obdivovat policejní těžkooděnce v akci.  

 Téměř po dvou hodinách přichází celý průvod na Václavské náměstí. Závěrečné slovo patří 
panu kardinálu Dukovi a taky u dětí oblíbenému herci a režisérovi Jiřímu Strachovi. 
 Po zpěvu státní hymny a svatováclavského chorálu už nás čeká jen cesta domů.  

Jsme po celém dni možná unavení, ale jsme rádi, že jsme mohli svou účastí podpořit akci 

tohoto druhu, protože si myslíme, že tradiční rodina vždy byla a bude prostě „cool“😊. 

/Helena Sládečková a další farníci/ 

 

*cool = super, skvělá, báječná 

 Střípky a dojmy ůčastníků: 

Když jsme čekali ve frontě před 
Pražským hradem na bezpěčnostní 
kontrolu, dala jsem se do řeči se 
dvěma ženami, které stály před námi.  
Přijely na pochod poprvé, taky vlakem, 
až od Českého Těšína. Když jsem jim 
řekla, že my jsme ze Starého Jičína, 
čekala jsem, že se nejspíše zeptají, kde 
to je...., ale ony mě překvapily touto 
reakcí: „Jé, tam jezdíme s dětmi 
běhat!“ (na Běh sv. Václava) 

Mi se nejvíce líbily girlandy balónků a taky, že jsme je dostávali zadarmo.  

Po obědě jsme se šli s klukama projít a v přilehlé ulici jsme najednou potkali pana 
Jiřího Stracha. Byli jsme tak překvapení, že jsme tedy alespoň pozdravili. A víte, co nám 
řekl? „Pozdrav Pán Bůh, hoši!“ 

Překvapily mne reakce kolemjdoucích, kteří, když nás viděli a přečetli si naše 
transparenty, pochvalně gestikulovali zdviženým palcem pravé ruky. 

Co by si asi mysleli naši předkové, kdyby viděli, že se musí za život a rodinu 
pochodovat.....  

Naše zítřky nemusejí být růžové, ale kéž je naše budoucnost méně rudá  
(přání Z. Rybové) 

Celý záznam mše svaté lze zhlédnout na 
https://katedrala.tv/detail/63 

Různá oznámení 

 

https://katedrala.tv/detail/63

