
 

Po dobu trvání nouzového stavu budou kněží slavit mše svaté bez účasti lidu  
na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. 

23. března – 29. března 2020  

DOBA POSTNÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

23.3. 

Sv. Turibia 

z Montroveja, biskupa 
St. Jičín - 

za † Ludmilu Janovskou 

k nedožitým 90inám, † manžela 

a za živou rodinu 

Úterý 

24.3. 

Úterý po 4.neděli 

postní 
St. Jičín - 

za † manžela Bohuslava,  

† 2 rodiče, † 3 švagry a duše 

v očistci, pro živé rodiny Boží 

ochranu a Panny Marie 

Středa 

25.3. 

Slavnost 

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
Den modliteb za úctu 

k počatému životu  
a za nenarozené děti 

St. Jičín - 

za nenarozené děti 

 
není modlitební společenství 

Čtvrtek 

26.3. 

Čtvrtek po 4.neděli 

postní 
Hůrka - není mše svatá 

Pátek 

27.3. 

Pátek po 4.neděli 

postní 
St. Jičín - 

na poděkování za 40 let života, 

Boží ochranu a Panny Marie  

a za živou rodinu  

Sobota 

28.3. 

Sobota po 4.neděli 

postní 
St. Jičín - 

 

za † rodiče Dorazilovy, † bratra 

Jiřího a za živou rodinu 

 

NENÍ TICHÁ ADORACE 
 

Neděle 

   29.3. 

 

5. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 

St. Jičín  - 

na poděkování za dvacet let 

života, s prosbou o Boží vedení, 

ochranu Panny Marie a  dary 

Ducha svatého pro celou rodinu 

St. Lhota - není mše svatá  

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

Doporučujeme sledovat přímé přenosy bohoslužeb na TV NOE,  
radiu Proglas či internetu. Více na www.mseonline.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

  22.3.2020      4. neděle postní            17./ročník XI. 
Já jsem světlo světa, praví Pán; kdo mě následuje, bude mít světlo života. 

Břemeno života 
Chcete-li, udělejte malý pokus. Zalepte si náplastí zdravý prst. 

Pravděpodobně zjistíte, že po několika hodinách, až zapomenete, že je to jen 
pokus, se začnete chovat, jako byste ten prst měli skutečně zraněný. 
Budete ho opatrovat víc než ostatní, třeba když budete strkat ruku  
do kapsy pro kapesník nebo při loupání brambor. Před tímto pokusem 
by si člověk řekl, že přece není blázen, aby zapomněl, že není 
zraněný. Po něm však konstatuje, že podvědomě reagoval jinak. A je 
to naprosto v pořádku, protože to znamená, že má vypěstovaný návyk, který je 
užitečný. Při skutečném poranění na to člověk nemůže pořád myslet, a jestliže 
se automaticky vyhýbá bolesti, je to jen dobře. 

Je tu ovšem otázka, jestli jsou všechny naše návyky užitečné a na základě 
čeho vznikly. Člověk se nejen vyhýbá bolesti, ale také vyhledává to, co je mu 
příjemné. A tady je kámen úrazu. Školákovi je příjemné, když nemusí jít do 
školy. Ráno je příjemné zůstat v posteli i v pracovních dnech. Je příjemnější 
dívat se na televizi než pracovat. A přesto by nebylo v pořádku, kdyby si školák 
zvykl chodit za školu, dělník třikrát týdně přišel pozdě do práce a matka se jen 
dívala na televizi a ani nedala dětem najíst. 

Je jistě v naprostém pořádku, když se chráníme před tím, co nás ohrožuje, 
nemůžeme si však představovat, že nám budou létat do úst chutně připravení 
opeřenci. Chceme-li mít svět stále lepší, musíme pro to něco dělat, ať už se 
jedná o náš domov, kuchyni, děti nebo o záležitosti veřejné.  

I když se člověku nechce, je unavený, má příjemnější plány a možnosti.  
I když se všechno nepodaří. I když se někdy stává, že „dobro je po zásluze 
potrestáno“. Nejsme malé děti, abychom se stále jen nechali obsluhovat. 

Jde také o úhel pohledu na to, co je namáhavé. Jeden novinář potkal na ulici 
v Kalkatě malou holčičku, která nesla na zádech ještě menšího bratříčka.  
Chtěl ji potěšit, a tak jí řekl: „Ty máš ale těžké břemeno!“ Holčička se na něho 
rozzlobeně podívala a odpověděla: „To není žádné břemeno, to je můj 
bratříček!“ Kéž bychom všichni dokázali přistupovat k životu stejně jako ta 
indická holčička. 

/převzato z knížky „Naslouchat viděnému“,  

napsal P.Václav Trmač, vydala ŘK farnost Brno-Lesná 2017/ 

http://farnostsj.cz/


„Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.“ 

V evangeliu této neděle čteme příběh o uzdravení slepého  

a o jeho obhajobě před farizei (Jan 9,1-41). 

Kde vzal nevzdělaný chudobný člověk takovou pohotovost  
a odvahu, aby před váženými představiteli židovské obce obhájil 
Ježíše, se kterým se setkal jen jednou? Odpověď nám mohou poskytnout 
Ježíšova slova: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království“ 
(Mt 5,3). Uzdravený slepec byl totiž příkladem člověka, kterého lze nazvat 
„chudým v duchu“. Není to proto, že by nebyl dostatečně vzdělaný nebo  
že by měl málo majetku.  

Papež František říká, že chudoba v duchu souvisí s tím, „do čeho vkládáme 

jistotu svého života“ (srov. Gaudete et exsultate, čl. 67). Pokud jsou to majetek, vzdělání, 
úspěch, zdraví, lidé či naše práce, časem hrozí, že budeme na těchto jistotách 
závislí, a kdybychom o ně přišli, náš život by se mohl zhroutit.  Uzdravený 
člověk z dnešního evangelia svoji naději vložil do Ježíše, Božího Syna. Proto 
s ním neotřáslo vůbec nic, ani to, že ho farizeové vyhnali. Zkusme se proto 
v následujícím týdnu zamýšlet nad tím, co je pro nás v životě důležité a co je 
naším pokladem. 

/POSTNÍ AKTIVITA, kc.biskupstvi.cz/ 

Koronavirus, epidemie a ... křesťan 
Nemožnost stoprocentní ochrany nás zaskočila 

Kromě nemnoha odborníků to zřejmě nikdo nečekal. Rychle 
se šířící koronavirus, způsobující nemoc Covid 19, nás 

překvapil a zaskočil.  A nemožnost stoprocentní obrany a ochrany v běžném životě 
je něčím, s čím v civilizovaných zemích jaksi nepočítáme. A tak se zatím zdá,  
že v naší zemi čelíme mnohem víc psychické zátěži než nemoci jako takové, která 
má (zatím) průběh mírný.  
Informací je snad až přes míru. To některé lidi velmi zneklidňuje, jiní na to reagují 
bagatelizací problému. A jiní zase hledají viníka. Jeden z nejhorších nápadů  
je obvinit Pána Boha, totiž říci, že to jsou jeho tresty.  (Čeho by tím asi dosáhl?  
A hlavně jakou představu o Bohu má ten, kdo takové názory šíří?) 

Problémy zdravotní, psychické, ekonomické i sociální 
Boj s epidemií a život v ní je problém jak zdravotní, tak i psychický. A nabaluje  
na sebe problémy další. Nejde jen o to, jak se nenakazit nebo jak nákazu přežít.  
Ale také jak se postarat o děti ze zavřených školek a škol? Jsou tu problémy 
ekonomické a sociální. Třeba jak malé firmy zvládnou velké výpadky osob 
v karanténě nebo nepřítomnost rodičů, pečujících o své malé děti? Jak zvládnou 
nemocní psychicky zákaz návštěv a jak zvládnou starosti o ty blízké, kteří se 

pohybují venku? Jak se starší obyvatelé vyrovnají s výpověďmi typu,  
že na tuto nemoc umírají hlavně starší lidé (ač je to pravda)? A mohli bychom 
vypočítávat ohrožené a zatíženě skupiny osob dále, aniž při tom mluvíme  
o vlastním ohrožení nemocí. 

Krize probouzí i dobrotu, solidaritu a obětavost 
I když neradi vzpomínáme na nešťastné události, mohli by aspoň někteří 
vzpomenout na velké povodně tohoto století. Najednou bylo nabouráno 
skoro všechno, a lidé to zvládli. A hlavně – v mnohých se probudila do té doby 
nepoznaná dobrota, solidarita a obětavost. 

Výzvy a inspirace pro křesťana 
Proto bude velmi dobré, když si jako křesťané postavíme před oči  

několik zásadních předsevzetí: 
 budeme dodržovat doporučené hygienické zásady, a i když je to 

nepohodlné dodržíme pokyny o karanténě, ačkoliv se nám třeba nelíbí; 
 nebudeme dbát na podivné „zaručené rady“ jak se chránit, které přicházejí 

kdoví odkud; 
 budeme se dívat kolem sebe, abychom viděli, kdo od nás potřebuje pomoc; 
 nevěnujeme se marným úvahám o tom „kdo za to může“; 
 pochopíme, že neúčast na bohoslužbě když jsme nakaženi, když jsme 

v karanténě nebo je nás víc, než povolený počet osob, je nepříjemnost,  
ale není to v žádném případě hřích; naopak, hříchem proti pátému přikázání  
a hlavně proti přikázání lásky k bližnímu by bylo mše či jiné větší společné 
zbožné i světské akce se nevzdat; 

 ač se nám do toho nechce, uvědomíme si plněji křehkost a zranitelnost naší 
civilizace i naší osoby a že „jsme jenom prach"; 

 ač se nám do toho nechce, omezíme bezbřehé fascinované sledování 
zpravodajství a vyhradíme si více času na četbu bible, modlitbu a přebývání  
s Bohem i s našimi blízkými; 

 celou současnou situaci budeme sledovat pod úhlem křesťanské naděje, 
která není jen nějakým laciným přesvědčením, že všechno dopadne „dobře“, 
ale je jistotou, že nás nic nemůže odloučit od lásky Kristovy: ani život,  
ani smrt,  ani nic přítomného, ani nic budoucího… (viz Řím 5,5; 8, 31-39) 

 celou záležitost epidemie i s jejími důsledky se budeme snažit využít 
k prohloubení naší víry a důvěry, abychom se opět o něco přiblížili k jistotě 
víry, kterou tak povzbudivě předkládá apoštol Pavel v Listě Římanům: 

Co k tomu řekneme? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám? Když ani vlastního Syna 
neušetřil, ale vydal ho za nás za všecky, jak by nám s ním nedaroval také 

všechno ostatní? Kdo vystoupí se žalobou proti Božím vyvoleným?  
Bůh přece ospravedlňuje!  Kdo odsoudí? Kristus Ježíš přece zemřel,  

ano i z mrtvých vstal, je po Boží pravici a přimlouvá se za nás! (viz Řím 8,31-34) 

/www.vira.cz/ 

https://www.pastorace.cz/clanky/slaveni-nedele-neni-pouze-bohosluzba
https://www.vira.cz/Nedelni-liturgie/
https://www.vira.cz/texty/clanky/pouzivej-takovy-zpusob-modlitby-ktery-ti-pomaha-nejlepe
https://www.vira.cz/texty/clanky/nase-zivotni-turbulence

