
Na sváteční a nedělní mše svaté je třeba se přihlásit na seznam, který najdete v předsíni kostela.  

15. března – 21. března 2021 

DOBA POSTNÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

15.3. 

Pondělí  

po 4. neděli postní 
St. Jičín 16:30 za † rodiče a za živé rodiny 

Úterý 

16.3. 

Úterý  

po 4.neděli postní 
- -  není mše svatá 

Středa 

17.3. 

Středa  

po 4.neděli postní 
St. Jičín 16:30 

za † rodiče z obou stran 
 

+ po mši sv. pobožnost křížové cesty 

Čtvrtek 

18.3. 

Čtvrtek  

po 4.neděli postní 
- - není mše svatá 

Pátek 

19.3. 

Slavnost  

SV. JOSEFA, 

SNOUBENCE 

PANNY MARIE  
- doporučený svátek 

St. Jičín 16:00 

 za † manžela, za dar zdraví, 

ochranu Boží a Panny Marie  

pro živé rodiny 
 

+ po mši sv. litanie ke sv.Josefovi 
(nebude pobožnost křížové cesty) 

Sobota 

20.3. 

Sobota  

po 4.neděli postní 
St. Jičín 8:00 

za † Miroslava Indráka,  

† manželku, † dceru  

a na poděkování Pánu Bohu a 

Panně Marii za přijatá dobrodiní 

s prosbou o ochranu a dar zdraví 

Neděle 

21.3. 

5. NEDĚLE  

POSTNÍ 

St. Jičín 

9:00-

9:30 možnost přijetí sv. přijímání 

 

9:45 

 

za † Otu Vahalíka, † manželku,  

† syna, † zetě, † dvoje rodiče  

a Boží požehnání pro živé rodiny 

St. Lhota 11:15 mše svatá                       

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

Administrátor farnosti: P. Paweł Dobija, Dolní 250, Mořkov, tel. 739 244 464. 

Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou večerní mší svatou. 
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14.3.2021                4. neděle postní                16. / ročník XII. 
Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna; každý, kdo v něho věří, má věčný život. 

PŘÍPRAVA NA SLAVNOST SVATÉHO JOSEFA 
(nejen) s Fatimským apoštolátem  

Ave Maria et Joseph!  

Těmito slovy vždy svou korespondenci, své pozdravy, dopisy, přání 

začínal otec arcibiskup Karel Otčenášek, dopisy diecézanům a vlastně 

komukoliv. A vždy dodával – „co Bůh spojil, člověk nerozlučuj“.  

Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie se uskutečnilo 7.10.2017  

a my je také obnovujeme. Každé ráno, vždy na velké slavnosti, první 

mariánské soboty, Fatimské dny.  

Tento rok papež František svěřil  

do zvláštní ochrany svatého Josefa. 

Apoštolským listem „Patris corde – 

Otcovským srdcem“, zveřejněným 8. 12. 

2020 u příležitosti 150. výročí vyhlášení 

svatého Josefa za Ochránce všeobecné 

církve, vyhlásil rok 2021 Rokem 

svatého Josefa, Ježíšova pěstouna. 

Královéhradecký sídelní biskup, Mons. Jan Vokál 1. 1. 2021 zasvětil 

svatému Josefovi celou královéhradeckou diecézi.  

A nyní, i my bychom se chtěli k tomuto zasvěcení připojit. Nejen pro 

vážnost doby, v níž žijeme, ale především proto, že právě svatý Josef je  

pro náš život vzorem, jak přijímat a uskutečňovat Boží vůli, jak posvěcovat 

naše rodiny, společenství, jak hledat inspiraci v situacích, které vlastními 

silami nedokážeme zvládnout či se v nich zorientovat. Ale i v běžných 

každodenních chvílích nám přímluva svatého Josefa může pomoci žít 

radostně a pokojně. A stejně, jako obnovujeme zasvěcení Neposkvrněnému 

Srdci Panny Marie, můžeme i toto zasvěcení svatému Josefovi obnovovat. 

A tak i více jeho život poznávat.  

Svatý Josef je, mimo jiné, spolupatronem naší koclířovské farnosti (máme 

kostel jemu zasvěcený nad hřebečským tunelem, který se podařilo znovu 

obnovit a opět zde můžeme slavit mše svaté) a také Světového apoštolátu 

Fatimy (při posledním zjevení Panny Marie ve Fatimě, 13.10.1917 přišel 

http://farnostsj.cz/


svatý Josef s malým Ježíškem a společně jako by žehnali světu znamením kříže).  

Papež František svatého Josefa ve svém apoštolském listu nazývá otcem – 

milovaným, citlivým, poslušným, přívětivým, tvořivě odvážným, pracujícím, 

otcem ve stínu (Otce nebeského). Kéž tedy v těchto vlastnostech nacházíme 

v životě svatého Josefa přímluvce a pomocníka.  

Ve středu 10. 3. 2021 jsme zahájili přípravu k našemu svěření, zasvěcení 

svatému Josefovi modlitbou 9-denní novény. Každý den se společně modlíme 

připravený text. Můžete připojit i svatý růženec, litanie či další modlitby, které 

znáte anebo, které připojujeme (www.cm-fatima.cz). Modlitbu novény zakončíme 

ve čtvrtek 18. 3. 2021.  

Samotné zasvěcení svatému Josefovi vysloví Mons. Pavel Dokládal v pátek 

19. 3. 2021, v den Slavnosti svatého Josefa, při mši svaté v 18.00 hod. 

Svatý Josefe, svěřujeme Ti tyto dny naší společné novény. Ujmi se našich 

životů a veď nás cestou víry, naděje a lásky. Tvůj život nám pomáhá uvidět 

Světlo na konci tunelu a být tímto světlem v temnotě, beznaději, smutku. A toto 

Světlo – Krista – toužíme přijímat do svého života a přinášet Ho i do našich 

rodin, příbytků, farnosti, zaměstnání, a všude tam, kam nás Bůh posílá.  

Požehnaný čas novény a mocnou přímluvu svatého Josefa.  

Svatý Josefe, oroduj za nás  

Hanka Frančáková  

Římskokatolická farnost a Českomoravská Fatima, Koclířov 

MODLITBA KE SV. JOSEFOVI  
dle apoštolského listu Svatého otce Františka „Patris Corde“ u příležitosti  

150. výročí prohlášení sv. Josefa patronem univerzální církve dne 8. prosince 2020 

 Buď zdráv, ochránce Vykupitele a snoubenče Panny Marie!  

Tobě Bůh svěřil svého Syna,  

do tebe Maria vložila svou důvěru;  

s tebou Kristus dorostl v muže.  

Svatý Josefe, buď i naším otcem a veď nás cestou života.  

Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu,  

a ochraňuj nás před každým zlem. Amen.  
(Překlad Liturgické komise ČBK, únor 2021)  

 
Pozn.: DALŠÍ MODLITBY KE SV.JOSEFOVI NAJDETE V SAMOSTATNÉ PŘÍLOZE  

DNEŠNÍHO FARNÍHO ZPRAVODAJE (z webu cm-fatima.cz) 

 
Různá oznámení 

Postní dobu v roce sv. Josefa a rodiny lze více než kdy jindy vnímat jako jedinečnou příležitost 
pro hledání zdrojů, které by do našich rodin, mnohdy těžce zkoušených nejen současnou 

pandemickou situací, přinesly potřebný pokoj a povzbuzení. 
Nadační fond CREDO ve spolupráci s farností sv. Filipa a Jakuba pořádal 13. března 2021 

online duchovní obnovu na téma: „Sv. Josef – vzor žité víry“.  

Průvodcem byl Václav Čáp, laický misionář a dlouholetý spolupracovník P. Eliase Velly.  

Tuto duchovní obnovu lze prožít i zpětně a shlédnout ji ze záznamu na youtube kanálu 
farnosti sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně (www.youtube.com/watch?v=1wcezEkZpfg). 

Ke sledování vás srdečně zvou kněží farnosti sv. Filipa a Jakuba  
a tým nadačního fondu Credo.  


