
Na základě upřesnění vlády (ze dne 15.5.) pro další fázi uvolňování pravidel, budou  
od 25. 5. povoleny vnitřní a venkovní akce až do 300 osob, což se týká i bohoslužeb. 

Ty bude možné slavit za dodržení stávajících pravidel. 

18. května – 24. května  2020, DOBA VELIKONOČNÍ, žaltář II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

18.5. 

Sv. Jana I., papeže 

a mučedníka 
St. Jičín 17:00 

za † maminku, tatínka a živou  

a † rodinu a poděkování Panně 

Marii za dar zdraví a Boží ochranu 

+ křest:  

Dominik Martin Toušek 

+ po mši sv. májová pobožnost 

Úterý 

19.5. 

Úterý po 6.neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

za † Žofii Dobešovou, † manžela, 

† syna, dceru a † rodiče Horákovy 

 + po mši sv. májová pobožnost 

Středa 

20.5. 

Památka sv. 

Klementa Marie 

Hofbauera, kněze 

Sv. Bernardina 

Sienského, kněze 

St. Jičín 17:00 

za † manžela a † rodinu 

Krutílkovu a Horákovu, pomoc 

Boží a ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu 

+ po mši sv. májová pobožnost 
+ modlitební společenství 

Čtvrtek 

21.5. 

Slavnost 
NANEBEVSTOUPENÍ 

PÁNĚ 

 – doporučený svátek 

Palačov 16:00 mše svatá 

St. Jičín 17:00 

přede mší sv. NEBUDE sv. smíření 

za farníky 

+ po mši sv. májová pobožnost 

Pátek 

22.5. 

Sv. Rity z Cascie, 

řeholnice 
 

začíná 9denní 

příprava (novéna) 

na slavnost Seslání 

Ducha svatého 

St. Jičín 

 

17:00 
 

dětská mše svatá  

za † Jaroslavu Hatlapatkovou,  

† manžela, za rodiče z obou stran, 

za ochranu Boží a Panny Marie 

pro živou rodinu 

(obětní průvod - postní kasičky) 

+ po mši sv. májová pobožnost 

18:30 VEČER CHVAL 

Sobota 

23.5. 

Sobota po 6.neděli 

velikonoční 
 

2. den novény 

k Duchu svatému 

St. Jičín 17:00 

za † manžela, † syna, dvoje 

rodiče, sourozence a duše 

v očistci, za ochranu Boží, Ducha 

svatého, dar zdraví a požehnání 

pro živou rodinu 

+ po mši sv. májová pobožnost 

Neděle 

   24.5. 

7. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Den modliteb  

za sdělovací prostředky 
 

3. den novény 

k Duchu svatému 

St. Jičín  8:00 

za † Ludmilu Staňkovou, jejího 

manžela a dvě sestry, za živou  

a † rodinu a duše v očistci /o.Petr/ 

+ po mši sv. májová pobožnost 

St. Lhota 10:45  mše svatá  /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 
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Kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo, praví Pán, a můj Otec ho bude milovat, a přijdeme k němu. 

Představujeme si Boha kdesi v oblacích  
a přitom ho každý den potkáváme na ulici 

Hledáme Boha „venku“, zatímco on je přítomen uprostřed našich životů.  

Napínáme zrak, protože se domníváme, že je někde hrozně daleko, a on je zatím 
od nás jen kousek, právě prochází kolem.  

Představujeme si ho kdesi v oblacích, a přitom ho každý den potkáváme na ulici. 

Očekáváme od něj něco mimořádného, chceme vidět zázraky, a on zatím nosí 
prosté šaty a je až nepříjemně obyčejný. 

Odmítáme Boží vtělení. Odmítáme vidět Boha s tváří člověka. 

Při nanebevstoupení Kristus zemi neopustil. Louis Evely zdůrazňuje, že odchod 

není totéž co zmizení. Odchod znamená nepřítomnost, zatímco zmizení je skrytá 

přítomnost, přítomnost „maskovaná“. 

Rozhodující zkouškou křesťanského života je nanebevstoupení. Ježíš od nás 

neodešel. Zůstal tu s námi, pouze se skryl. Chodí v převlečení a vypadá úplně 
obyčejně. Od té doby je pro křesťany největším nebezpečím roztržitost. Často se 

zpovídáme z toho, že jsme byli „roztržití při modlitbě“. Na roztržitost v běžném, 
každodenním životě však ani nevzpomeneme. Krista jsme už nesčetněkrát 

potkali, a vůbec jsme si ho nevšimli. Nepoznali jsme ho. 

Potíž je v tom, že má až příliš známou tvář:  
tvář žebráka, 

dítěte, 
kolegy, 

kuchařky, 

bezdomovce, který spí pod mostem, 
člověka, který ztratil práci, 

manžela, 
manželky, 

nadřízeného, 

paní na úklid, 
přistěhovalce, 

nemocného, 
pobudy, který nemá všech pět pohromadě, 

vězně.  
Ty tváře dobře známe, ale Krista v nich rozpoznat nedokážeme. 

Je stále ve vyhnanství, i mezi svými. 

http://farnostsj.cz/


 – Čeká na vás nějaký pán. Prý jste spolu už mluvili.  
– To je ale otrava, že dorazil právě teď! Vyřiď mu, že teď nemám čas, ať přijde zítra. 

Mám důležitou práci: musím psát knížku „Provokující evangelia“! 

A muž odchází zklamaný a celý shrbený. Další rozčarování. Znovu zůstal nepoznán. 

Znovu zkoušel zabušit na dveře vlastního domu, a jeho vlastní ho nepřijali… 

 /www.pastorace.cz, Alessandro Pronzato – Provokující evangelia/ 

Svatodušní novéna 
Tato novéna je učena všem, kteří chtějí, případně musí svou přípravu na Letnice 
uskutečnit uprostřed hektického každodenního života. Nabízí krátké, zapamatovatelné 
(alespoň rámcově), tematicky zaměřené Boží slovo pro vstup do každého dne 
přípravy a prostou střelnou modlitbu, kterou můžeme v duchu opakovat během  
dne co nejčastěji. Novéna začíná v pátek po slavnosti Nanebevstoupení Páně. 

 1. den (pátek): Duch života 
Hle, já otevřu vaše hroby a vyvedu vás z vašich hrobů, můj lide, a přivedu vás  
do izraelské země... já do vás uvedu ducha a oživnete. (Ez 37,12.5) 

Přijď, Duchu svatý, a obnovuj ve mně život! Amen. 

 2. den (sobota): Duch odpuštění 
Pokropím vás čistou vodou a budete očištěni; očistím vás ode všech vašich 
nečistot a ode všech vašich hnusných model. (Ez 36,25) 

Přijď, Duchu svatý, a očisti mne od hříchů! Amen. 

3. den (neděle): Duch Utěšitel 
Jako když někoho utěšuje matka, tak vás budu těšit. (Iz 66,13) 

Přijď, Duchu Utěšiteli, ke mně a skrze mne k druhým lidem! Amen. 

4. den (pondělí): Duch pravdy 
Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to neunesli. Jakmile 
však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy. (Jan 16,12n) 

Přijď, Duchu svatý, a uváděj mne do pravdy Boží! Amen. 

5. den (úterý): Duch síly 
Hle, sesílám na vás, co slíbil můj Otec; zůstaňte ve městě, dokud nebudete 
vyzbrojeni mocí z výsosti. (Lk 24,49) 

Přijď, Duchu svatý, a posiluj mne v mé slabosti! Amen. 

6. den (středa): Duch lásky 
„Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom 
dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím  
a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory 
přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, 
ano, kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to 
neprospěje. (1 Kor 13,1-3) 

Přijď, Duchu svatý, a nauč mě milovat! Amen. 

 7. den (čtvrtek): Duch milosrdenství 
Přijměte Ducha svatého. Komu odpustíte hříchy, tomu jsou odpuštěny,  
a komu je neodpustíte, tomu odpuštěny nejsou. (Jan 20,22n) 

Přijď, Duchu svatý, a uč mne odpouštět! Amen. 

 8. den (pátek): Duch modlitby 
Tak také Duch přichází na pomoc naší slabosti. Vždyť ani nevíme, jak  
a za co se modlit, ale sám Duch se za nás přimlouvá nevyslovitelným lkáním. 
(Řím 8,26) 

Přijď, Duchu svatý, a modli se ve mně! Amen. 

 9. den (sobota): Duch služby 
Jsou rozdílná obdarování, ale tentýž Duch; rozdílné služby, ale tentýž Pán; 
a rozdílná působení moci, ale tentýž Bůh, který působí všecko ve všech. 
Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. (1 Kor 12,4-7) 

Přijď, Duchu svatý, a nauč mne nezištně sloužit! Amen. 
/www.karmel.cz, Norbert Žuška, O.Carm./ 

Různá oznámení 
Milí farníci, v pátek 22. května v 17 hodin bude o.Petr sloužit mši sv. zvláště 

pro děti a mládež. Máte-li doma připravené Postní kasičky, prosíme, vezměte 

je s sebou do kostela a můžete je přinést jako dar v obětním průvodu   

http://ikarmel.cz/kniha/Provokujici-evangelia_101522.html
http://www.karmel.cz/

