
Podle usnesení Vlády ČR ze dne 30.4. se dále uvolňují pravidla ohledně počtu osob  
na bohoslužbách. Od 11. 5. bude možné slavit mše svaté s počtem 100 účastníků. 

11. května – 17. května  2020, DOBA VELIKONOČNÍ, žaltář I.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

11.5. 

Pondělí po 5.neděli 

velikonoční 
St. Jičín 

15:00 pohřeb – Jana Janýšková  

17:00 

za † rodiče Urbanovy, † sestru  

a švagra Vojtíškovy a k nedožitým 

80inám manžela Zdeňka Hrubého a 

za Boží požehnání pro živou rodinu 

+ po mši sv. májová pobožnost 

Úterý 

12.5. 

Sv. Nerea a Achillea, 

mučedníků  

Sv. Pankráce, 

mučedníka 
 

Mezinárodní den 

zdravotních sester 

St. Jičín 

12:00 

zvony  

– po celé ČR zazní zvony jako poděkování 
Bohu za ustupující pandemii a na 

poděkování zdravotnímu personálu, zvláště 

zdravotním sestrám, za obětavé nasazení 
v náročné službě lásky nemocným 

17:00 

za † Františka Pavlíka, dvoje rodiče, 

ochranu Boží a za živou rodinu  

+ po mši sv. májová pobožnost 

Středa 

13.5. 

Panny Marie 

Fatimské 
St. Jičín 17:00 

za Fatimský apoštolát 

+ po mši sv. májová pobožnost 
+ modlitební společenství 

Čtvrtek 

14.5. 

Svátek sv. Matěje, 

apoštola 

Janovice 16:00 mše svatá 

Loučka 17:00 mše svatá 

Pátek 

15.5. 

Pátek po 5. neděli 

velikonoční 
 

Sv. Žofie 

St. Jičín 

 

17:00 
 

za rodinu Michalíkovu na 

poděkování za všechny obdržené 

milosti s prosbou o živou víru  

a vedení Duchem svatým 

+ po mši sv. májová pobožnost 

Sobota 

16.5. 

Svátek sv. Jana 

Nepomuckého, 

kněze a mučedníka, 

hlavního patrona 

Čech 

St. Jičín 17:00 

za † rodinu Hájkovu a Málikovu, 

Boží ochranu a dar zdraví pro 

živou rodinu 
/ mše svatá NENÍ s nedělní platností / 

+ po mši sv. májová pobožnost 

Neděle 

   17.5. 

6. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

 

Den modliteb  

za pronásledované 

křesťany 

St. Jičín  

8:00 

ÚČAST NEJVÝŠE 100 osob 
- POUZE FARNÍCI Z VLČNOVA 

za živé a † občany z Vlčnova,  

za vedení Duchem svatým  

a ochranu Panny Marie /o.Petr/ 

+ po mši sv. májová pobožnost 

9:30 -

10:30 

možnost individuálního přijetí  

sv. přijímání (po skupinkách) 

St. Lhota 10:45  mše svatá  /o.Petr/ 

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

Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase  
až do úplného zrušení omezení. 
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  10.5.2020        5. neděle velikonoční            24./ročník XI. 
Já jsem cesta, pravda a život, praví Pán, nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. 

Májový růženec jako zbraň v koronakrizi 
Papež František povzbuzuje věřící, aby se během května modlili růženec.  

V dopise ze dne 25. dubna odkazuje: „Drazí bratři a sestry, kontemplovat společně 
Kristovu tvář se srdcem Marie, naší Matky, nás ještě více sjednotí jako duchovní rodinu 
a pomůže nám překonat tuto zkoušku." Prosí, aby během měsíce května rodiny  
a jednotlivci objevili krásu růžencové modlitby v prostředí domovů. 

Jistý uživatel Instagramu sdílel krásný způsob modlitby růžence uprostřed 
pandemie koronaviru. V původním příspěvku píše: „Nabízím vám něco, na čem jsem 
pracoval samostatně. Sepsal jsem pět modliteb, které lze použít v rozjímání  
o tajemstvích. Doufám, že to přinese trochu světla do našich dnů. Zůstaňte  
v bezpečí!" 

Růženec tak zahrnuje modlitbu za trpící a umírající, modlitby za pracující, modlitbu 
vděčnosti, modlitbu za porozumění a modlitbu za odvahu. Nechme se inspirovat. 

Před 1. desátkem - modlitba za trpící a umírající 
Pane Bože, ať tvůj duch sestoupí na ty, kteří trpí v poutech této pandemie.  
Na celém světě lidé zápasí s tíhou a osamělostí, kterou poznávají pouze 
umírající. Vlej své světlo do jejich hodiny temnoty. Amen. 

„Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.“ (Ž 73,26) 
„Toto jsem vám řekl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení, ale doufejte,  
já jsem přemohl svět!“ (Jan 16,33) 

„Neboj se, vždyť já jsem s tebou, nerozhlížej se úzkostlivě, já jsem tvůj Bůh. Dodám ti 
odvahu, pomocí ti budu, budu tě podpírat pravicí své spravedlnosti.“(Iz 41,10) 

Před 2. desátkem - modlitba za pracující 
Pane Bože, žehnej a posiluj nespočet duší po celém světě, které 
uprostřed této pandemie přistupují k obrovské úloze udržovat naši 
společnost pohromadě: zdravotničtí odborníci, kteří mohou být postiženi 

chorobou; pracovníci v bezpečnostních složkách, pracovníci v přepravě, v oblasti potravin 
a prodeje, muži a ženy z různých odvětví a všichni, jejichž práce neustále zdobí svět,  
a také ti, o kterých naše omezená paměť a znalosti nemají ani zdání. 

Prosím, vylej své požehnání na ruce všech nám neznámých, protože uprostřed této 
globální pandemie jsou světla našich domovů rozsvícená, naše domy vytápěné, 
dokážeme si připravit jídlo, necháváme se obsluhovat různými donáškami a připojení není 
ničím přerušeno. Amen. 

„... budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj 
soumrak bude jak poledne." (Iz 58, 10) 

http://farnostsj.cz/


Před 3. desátkem - Modlitba vděčnosti 

Pane Bože, dej, aby byla naše srdce vděčná za bohatství příležitostí  
a potenciálu, které tato pandemie připravila, protože v rutině a opakování 
života bez problémů se charakter duše nikdy nevyzkouší. Zkoušej nás, 

Pane, a budeme se z toho radovat. 

Když temnota či dokonce smrt prochází našimi zeměmi, dej nám najít způsoby, jak přinášet 
jiným světlo, pomáhat těm, kteří to potřebují, milovat hlouběji, upevňovat naše duše v učení 
se a modlitbě, přiblížit se k sobě navzájem a k tobě, Pane.  

A konečně, dej, abychom byli vděční za formování naší podstaty, které tato situace přináší. 
Amen. 

„A nejen to! Chlubíme se i souženími, vždyť víme, že soužení plodí trpělivost. Trpělivost 
osvědčenost, osvědčenost plodí naději. A naděje neklame, neboť Boží láska 
je vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán.“ (Ř 5,3-5) 

Před 4. desátkem - Modlitba za porozumění 

Pane Bože, dej, ať naše mysli a srdce setrvají uprostřed této pandemie  
v pokoji. Nedovol, aby byly naše dny naplněné úzkostí a strachem,  
ale ubezpeč nás, že toho mnoho nevíme, ani mnohému nerozumíme, ale 

ujisti nás, že ty všechno víš a nejlépe tomu rozumíš. 

Nedovol, abychom zapomínali na lásku našeho Boha a bratrskou lásku, a byli tak věrní 
poslání našich životů, i když nás zalévá temnota.  

Dej, ať nikdy nezapomeneme, Pane, kdo jsme a proč jsme zde. Amen. 

„Odkud tedy přichází moudrost? Kde je místo rozumnosti? Je utajena před očima všeho 
živého, zahalena i před nebeským ptactvem. Říše zkázy a smrt říkají: ‚Pouze jsme 
zaslechly pověst o ní.‘ Jenom Bůh rozumí její cestě, on zná také její místo, neboť on 
dohlédne až do končin země, vidí vše, co je pod nebem.“ (Job 28,20-24) 

Před 5. desátkem - Modlitba za odvahu 
Pane Bože, dej, ať naše srdce přetékají odvahou a dokážeme vztahovat 
své ruce v této době velké nejistoty.  

I když nás může obklopovat strach, dej, ať povstaneme a vnímáme jeden 
druhého každý den, postaráme se o lidi kolem nás, abychom byli baštou proti 
pochybnostem, sobectví, nezpůsobilosti a neuvažování, a byli světlem ve tmách. Amen. 

„Nepřikázal jsem ti snad: Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť 
Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“ (Joz 1, 9) 

/www.fatym.com, převzato z www.verim.sk/ 

Růženec není jednoduchý řetěz perel.  
Růženec je: 

o řetěz, který přitahuje nebe k nám a nás k nebi. 

o Řetěz, který pokaždé pevněji spoutává Satana  

a pokaždé ho činí bezmocnějšího proti nám. 

o Řetěz, který nám dodává sílu Ducha Svatého, 

který posiloval vyznavače a mučedníky všech dob. 

Setřesme ze sebe to prázdné zdání, že růženec je jen pro babičky… 

Staré matce je růženec ozdobou třesoucích se rukou. 

Mladému muži je kompasem, aby nevybočil napravo ani nalevo,  

ale vždy přímo směřoval k Bohu. 

Mladé matce zůstane posilou, aby, upřena na Boží Matku, čerpala 

odvahu pevně kráčet vedle svých dětí, ať je svět zvedá nebo haní… 

A ostatním mladým? Bez růžence jsou jako beze zbraně proti přesile! 

Mladí dále potřebují růženec jako chléb! Jak se nám chléb nikdy 

nepřejí, tak by se nám nikdy neměl omrzet ani svatý růženec! 

Růženec potřebujeme jako vzduch, vodu a chléb. Vděčnost k Bohu  

a láska k Nejsvětější Matce ho doporučují. 

Návrat k růženci je návrat na Srdce Matky! Na tomto srdci je 

dobře malému, i velkému ...   „Ave, Ave, Ave, Maria ..." 

/www.fatym.com/ 

Různá oznámení 
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