
 

 

9. března – 15. března 2020 

DOBA POSTNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

9.3. 

Sv. Františky Římské, 

řeholnice 
St. Jičín 

15:00 pohřeb – Petr Grussmann    

17:00 

za rodinu Novákovu  

a Handrychovu, za uzdravení 

rodokmenu a za dar zdraví  

pro rodiče a vnučky 

Úterý 

10.3. 

Sv. Jana Ogilvie, 

kněze a mučedníka 
St. Jičín 

17:00 

18:00 

 

za † MUDr. Víta Dokládala 
SETKÁNÍ FARNÍ RADY  

ve farní klubovně 

Středa 

11.3. 

Středa po 2. neděli 

postní 
St. Jičín 

16:20 

17:00 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

za † syna Františka a † rodiče 

Janovské, dvoje stařečky a Boží 

ochranu pro živou rodinu 
+po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

12.3. 

Čtvrtek po 2.neděli 

postní 

Janovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Loučka 17:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Pátek 

13.3. 

Pátek po 2.neděli 

postní 

Sv. Patricie 
VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ 

PAPEŽE FRANTIŠKA 
Fatimský den 

St. Jičín 

16:30 

17:00 

 

 

 pobožnost křížové cesty 

dětská mše svatá 

za † Josefa Hatlapatku, † rodiče 

z obou stran a za živou rodinu 

Sobota 

14.3. 

Sobota po 2.neděli 

postní 
St. Jičín 17:00 

za † manžela, † syna, rodiče,  

na jistý úmysl a ochranu Boží  

a Panny Marie pro živou rodinu 

Neděle 

   15.3. 

 

 

 

3. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 

 

St. Jičín  8:00 

za † Ludmilu Rosovou  

k 10. výročí úmrtí, † manžela  

a za živou rodinu 
+ po mši sv.pobožnost křížové cesty 

+ otevřena farní knihovna 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 
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  8.3.2020      2. neděle postní            15./ročník XI. 
V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte. 

Ježíš je na cestě … 
Je na cestě on, jsou na cestě jeho učedníci. Do pohybu se tak dostává církev. 

 I my dnes jsme spolu s Kristem a jeho Církví na cestě. 

Rád bych poukázal na dva momenty, které v kontextu této „cesty“ považuji  
za důležité. 

 Boží relax 
Po tom všem kázání, nasycování, kříšení, uzdravování, dohadování, cestování  
a kdo ví čem ještě, se Kristus trmácí na horu. Přitom i on potřebuje odpočinek, 
jako každý jiný. Jak bychom řekli – potřebuje se někde zrelaxovat. A má na to 
vlastní metodu. Vezme pár učedníků a jde na horu. Jde, aby se modlil. Takže 
namísto, aby si hodil nohy nahoru a navíc křížem, vezme některé své unavené 
druhy a plahočí se kvůli modlitbě do nějakého kopce. Jednoduše ví, kde načerpat. 
A také ví, že se učedníci ještě mají hodně co učit. Proto je bere s sebou. 

Dojdou na horu a tam se dějí věci! Učedníci zažijí něco mimořádného. Okusí 
střípek Ježíšovy slávy, včetně nejvybranější starozákonní společnosti. Není divu, 
že Petr vykoktá něco jako: „Jo, tak to by šlo. Ten krpál a sedřené nohy za tohle 

stály. Chlapi, zakempíme tady, odsud já už 
se nehnu – tady je nám dobře,  
už bylo dost cesty, zasloužili jsme si tuhle 
pohodičku.“ 

A kupodivu tohle nebyla Kristova ani Boží 
pointa. Od velmi svérázného způsobu 
odpočinku se dostáváme dál: 

 „Alou“ do Jeruzaléma 

Bylo by krásné zůstat v tak milé společnosti, u zdroje veškeré útěchy, moudrosti  
a lásky, ale Boží pedagogika je jiná. Učedníci něco prožili, něco načerpali, snad  
i pochopili. Tak jako studánka je místem občerstvení k další cestě, tak  
i sebemimořádnější spočinutí u Krista má vztah k cestě. A nutno podotknout,  
že tato cesta vede do Jeruzaléma. Nejde o žádné triumfální tažení. Je to cesta 
lásky, cesta sebeobětování, cesta vedoucí ke kříži. 

http://farnostsj.cz/


Výše zmíněné mě vede k otázkám, které si na základě dnešního evangelia musím 
pokládat. Z čeho a jak já čerpám na své cestě? Kam si chodím odpočinout? Nacházím 
tam opravdový pramen pokoje a odpočinutí? Co jsem ochotný udělat nebo obětovat pro 
kvalitu „paliva“? 

A když už načerpám, nejsem i přesto malátný? Jaké plody nese můj relax? Dovedu se 
dělit o to, co jsem okusil? Stává se mi setkání s Kristem pobídkou cesty do světa? 
Nemám z těchto zdarma obdržených darů tak opuchlé a samozvaně svatořečené ego, 
že koukám na ty dole pod horou s odporem a úlevou, protože já jsem v té správné 
partě? Partě nebo partaji?  Požehnanou neděli! 

/František Kamenický, cbk.blob.core, biskupství královehradecké/ 

 „Blahoslavení čistého srdce,  
neboť oni budou vidět Boha.“ (Mt 5,8) 

Ježíš vzal Petra, Jakuba a Jana s sebou  
na vysokou horu, kde byl před nimi 
proměněn (Mt 17,1-9). Apoštolové ho mohli vidět 
v Boží slávě. Ježíš nám ovšem slíbil,  
že Boha můžeme vidět i my.  

Dal nám k tomu i návod: „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni 
budou vidět Boha“ (Mt 5,8). K tomu, abychom viděli, vnímali  
a poznávali Boha, tedy potřebujeme čisté srdce. Jak si je však 
udržet?  

Svět kolem nás nám poskytuje mnoho možností, 
čím naše srdce naplnit. Jsme zahlceni informacemi, 
obrazy, hudbou, požitky…  

Ne vždy vstupují do našeho srdce hodnotné podněty. Mnohé  
z nich oslabují naši lásku k Bohu i k bližním, a takovým je třeba se 
vyhýbat. Často zaplňujeme náš čas tím, co máme rádi. Pokud 
tedy máme rádi Boha a chceme ho vidět, potřebujeme být s ním.  

Udělejme si proto zvlášť v tomto týdnu na Boha čas v modlitbě 
nebo při četbě Písma svatého. I vztah k lidem se tvoří tím,  
že s nimi jsme a mluvíme s nimi, projevujeme si navzájem lásku  
a přátelství. To je další věc, o kterou bychom se měli snažit, 
abychom měli čisté srdce.  

/POSTNÍ AKTIVITA, kc.biskupstvi.cz/ 

Různá oznámení 


