
 

 

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

30. března – 5. dubna 2020  

DOBA POSTNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

30.3. 

Pondělí po 5. neděli 

postní 

Sv. Jan Klimak 

St. Jičín - na jistý úmysl a za uzdravení 

Úterý 

31.3. 

Úterý po 5. neděli 

postní 
St. Jičín - 

za † Josefa Jakůbka   

(z Kojetína), †syna Stanislava 

a za † Danuši Rýdlovou 

(z Loučky) k nedožitým 

80tinám 

Středa 

1.4. 

Středa po 5. neděli 

postní 
St. Jičín - 

na úmysl o.biskupů 
 

není modlitební společenství 

Čtvrtek 

2.4. 

Sv. Františka 

z Pauly, poustevníka 
Petřkovice - není mše svatá  

Pátek 

3.4. 

Pátek po 5. neděli 

postní 
 

1. pátek v měsíci 

St. Jičín 

- není mše sv. v pečovatelském domě 

- 

na poděkování za přijaté dary 

a milosti, s prosbou o Boží 

vedení a ochranu 

a za duše v očistci 

Sobota 

4.4. 

Sv. Izidora, biskupa 

a učitele církve 

 
1.sobota v měsíci 

St. Jičín - 

za † Ludmilu Kolbovou, 

rodiče z obou stran, duše 

v očistci; za dar zdraví, Boží 

požehnání a ochranu Panny 

Marie pro živou rodinu 

Neděle 

    5.4. 

 

KVĚTNÁ 

(PAŠIJOVÁ) 

NEDĚLE 

 

začíná Svatý týden 

St. Jičín  - 

za † rodinu Horákovu, 

Staňkovu a Vahalovu,  

Boží požehnání a ochranu 

Panny Marie pro rodiny 

St. Lhota - není mše svatá  

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

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

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

  29.3.2020      5. neděle postní            18./ročník XI. 
Já jsem vzkříšení a život, praví Pán; kdo věří ve mne, neumře navěky. 

Modlitba arcibiskupa olomouckého Jana Graubnera 

Pro tuto mimořádnou situaci, kdy věřící 
nemohou na mši svatou, napsal arcibiskup 

olomoucký, metropolita moravský  
a místopředseda ČBK Jan Graubner 

speciální modlitbu: 

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni. 
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost. 
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí. 
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva. 

Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme, 
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků, 

hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin, 
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád. 

K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc. 

Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře. 
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků. 

Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, 
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí, 

chovali se jako páni světa a vládci stvoření, 
upravovali si zákony i pravidla myšlení. 

Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní, 
a absolutní je už jen naše nabubřelé já. 

Z toho pak pramení mnohé naše konflikty. 
 Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení. 

Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko. 
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši, 
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem. 

Jiní prchají před válkou, která se vede proto, 
aby měl někdo větší zisk, vliv a moc, 

aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci. 

http://farnostsj.cz/


Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem, 
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo 

i bídu chudáků v rozvojových zemích. 

Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, 
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům, 

práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů, 
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí, 
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu. 

Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci, 
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit 

a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat. 

Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme. 

Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí 
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země 
bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout. 

  
Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání. 
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu. 
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, 
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost. 

Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství. 
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci. 

Obrať nás a my se k tobě vrátíme. 
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa. 

Vrať nám radost ze své ochrany 
a bezbožné budeme učit tvým cestám, 

svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu. 

Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, 
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme. 

Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, 
nechat se vést moudrostí tvého slova, 

aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království, 
království spravedlnosti, lásky a pokoje. 

Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, 
že nás, Bože, nezklameš. Amen.    

/www.cirkev.cz/ 

„Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.“ 

Evangelium této neděle mluví o Ježíšově velikém zázraku  
– o vzkříšení Lazara (Jan 11,1-45). 

Na začátku je popisováno utrpení, které prožívala rodina a přátelé nad 
Lazarovou smrtí. Můžeme zde najít spojitost s Ježíšovými slovy 
„Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni“ (Mt 5,4).  

S utrpením se setkáváme i v naší společnosti. Může se týkat 
přímo nás, našich přátel nebo úplně cizích lidí. Jsou dvě 
možnosti, jak se k utrpení postavit. Buď můžeme dělat,  
že utrpení je „tabu“, o kterém se nemluví, nebo můžeme 
utrpení prožívat společně a navzájem se podporovat.  

Z Ježíšova postoje jasně vyplývá, že druhá varianta je ta správná. Člověk, 
který je schopen odevzdat své utrpení Bohu, který soucítí s druhými a sdílí 
s nimi jejich trápení, získává nakonec od Boha útěchu. Dostává sílu utrpení 
nést a být oporou pro druhé (srov. Gaudete et exsultate, čl. 76). Ježíš jako pravý Bůh totiž 
opravdu může slíbit, že plačící budou potěšeni. To dokázal i v dnešním 
evangeliu. Buďme i my v tomto týdnu zvlášť citliví k druhým, nevyhýbejme 
se pomoci a naše vlastní utrpení svěřme Ježíši. 

/POSTNÍ AKTIVITA, kc.biskupstvi.cz/ 

Různá oznámení 

Celá ČM Fatima v Koclířově - včetně areálu sv. Jana Pavla II. - 
je zcela uzavřena. V kostele probíhají pravidelné modlitby  
a bohoslužby jen pro členy komunity a jsou všechny přenášeny 
přes internet (viz pravidelný pořad bohoslužeb v Koclířově  
na www.cm-fatima.cz) - včetně vyučování navíc - každou 

středu v 8.30 hod. a opakování každý pátek ve 20.00 hod. 

První mariánská sobota - 4. dubna 2020  
proběhne bez účasti poutníků, a to pouze přenosem přes internet: 

10.00 - modlitby za nemocné  
10.30 - mše sv. na úmysly poutníků – intence/ úmysly  
je možné zatelefonovat, poslat sms (tel. 731 646 800) nebo  
e-mailem (recepce@cm-fatima.cz) a budou položeny  
na oltář. Je možné intenci poslat i dopisem-poštou a obětní 
dar doručit jakkoliv i zpětně při pozdější návštěvě. 
13.15 - modlitba sv. růžence s rozjímáním  
14.00 - přednáška o. Pavla Dokládala o významu úcty  
ke sv. Filoméně a příprava na velikonoční triduum.  
16.30 -  modlitba sv. růžence Světla 
17.00 -  mše svatá  

mailto:recepce@cm-fatima.cz

