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

22. března – 28. března 2021, DOBA POSTNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

22.3. 

Pondělí  

po 5.neděli postní 
St. Jičín 16:30 

za Radio Proglas, † Janu 

Beránkovou, za živé rodiny na 

přímluvu Panny Marie a sv.Josefa, 

za duše v očistci, za ukončení 

epidemie a na jistý úmysl 

Úterý 

23.3. 

Úterý  

po 5.neděli postní 
- -  není mše svatá 

Středa 

24.3. 

Středa  

po 5.neděli postní 
St. Jičín 16:30 

za † manžela Zdeňka Hrachovce, 

dvoje † rodiče, † bratra  

a na poděkování Pánu Bohu a Panně 

Marii za ochranu a dar zdraví,  

za 91.rok života a za živou rodinu  

a duše v očistci 

+ po mši sv. pobožnost křížové cesty 

Čtvrtek 

25.3. 

Slavnost 
ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

Den modliteb za úctu 

k počatému životu  

a za nenarozené děti 

St. Jičín 16:00 
za † rodiče Janovské, duše v očistci  

a Boží ochranu pro živé rodiny 

Pátek 

26.3. 

Pátek  

po 5.neděli postní 
St. Jičín 16:30 

 za † Bohuslava Dohnala, † bratry,  

† švagry, † švagrovou, † dvoje 

rodiče, † Jarmilu Staňkovou  

a ochranu Boží pro živé rodiny 
+ po mši sv. pobožnost křížové cesty 

Sobota 

27.3. 

Sobota  

po 5.neděli postní 
St. Jičín 

8:00 
na poděkování Pánu Bohu za 80 let 

života a vyprošení zdraví a Božího 

požehnání do dalších let 

13:00-
15:00 

zpovědní odpoledne před svátky 
(P. Pawel Dobija + P. František Staněk) 

během sv.smíření TICHÁ ADORACE  

Neděle 

28.3. 

Začátek letního času 

02:00  03:00 

 

 

KVĚTNÁ 

(PAŠIJOVÁ) 

NEDĚLE 

 

 
sbírka na TV NOE 

 

St. Jičín 

8:00 

za živou rodinu s prosbou za dar 

víry, dary Ducha svatého, Boží 

ochranu a duše v očistci 

(nebude žehnání ratolestí a průvod) 

 

10:00 

 

za † Jiřinu Hasalovou k nedožitým 

90inám, † manžela Karla, † syna  

a Boží ochranu a Panny Marie  

pro živou rodinu 

- žehnání ratolestí, průvod 

St. Lhota 

9:30-
10:30 příležitost ke sv. smíření 

10:45 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. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

21.3.2021                5. neděle postní                17. / ročník XII. 
Kdo mi chce sloužit, ať mě následuje, praví Pán;  a kde jsem já, tam bude i můj služebník. 

Kdo věří, nemusí se bát 
Slovo věřit a pojem víra má v češtině širší význam než v jiných jazycích. Angličtina 

má pro víru dvě různá slova, belief jako domněnku a faith jako uvěření a spolehnutí. 

Podobně je to i ve francouzštině, kdežto v češtině se musíme spokojit s jedním slovem 

pro všechno. 

České slovo víra a věřit může tedy znamenat hodně rozdílné 

věci a mezi nimi je třeba rozlišovat. Tak jsme ve škole „věřili“ 

paní učitelce, že Labe se vlévá do moře, i když jsme žádné moře 

nikdy neviděli. Věřili jsme jí, že dvě a dvě jsou čtyři nebo že 

babyka se píše s tvrdým „y“. Po pravdě řečeno nás tenkrát ani 

nenapadlo, že by v tom mohl být nějaký problém. Dvě a dvě jsou čtyři a Labe se vlévá 

do moře – řekla to přece paní učitelka. Postupem času jsme se ale setkali i s věcmi, 

které jsme věřit nechtěli nebo nemohli. Už dávno za války, když jsme ve škole slyšeli 

o Hitlerovi, jaký je to báječný chlapík, a pak po válce o Stalinovi. Rodiče nám vysvětlili, 

že se to tak sice ve škole říká, ale věřit tomu nemáme, protože to není pravda. 

I v češtině rozlišujeme mezi „věřit něčemu“ a „věřit někomu“, případně ještě „věřit 

v někoho“. Tak jsme se už docela jako malé děti museli naučit, že rodičům věřit 

můžeme, ale ve škole už ne všemu. I paní učitelka občas říká něco, co není pravda, 

a také někteří spolužáci si vymýšlejí a říkají věci, které neplatí, na které se nedá 

spolehnout. Něco třeba slíbí a pak to neudělají, něco si půjčí a pak to zapírají. Něco 

tvrdí, a pak se ukáže, že je to jinak. Tak se člověk naučil být opatrný a dávat si pozor, 

rozlišovat, komu se dá věřit všechno a komu jen něco, případně skoro nic. 

Člověk na rozdíl od zvířat myslí a mluví, a to znamená, že se může také zmýlit 

a může dokonce lhát. V tom je veliký rozdíl: člověk, který se mýlí, nezná pravdu a sám 

o tom neví, kdežto lhář dobře ví, že to, co říká, není pravda. Říká to většinou proto, 

aby si sám získal nějakou výhodu, nebo aby někoho jiného ošidil a poškodil. Lhát by 

lidé rozhodně neměli, ale Bůh nás stvořil jako svobodné bytosti a svoji svobodu 

můžeme také zneužít, třeba právě ke lži a podvodu. 

Takže dnes už víme, že se nedá věřit všemu, co lidé říkají, co se píše v novinách 

a ukazuje v televizi. Jenže jak to poznat? Některé věci se dají 

dokázat, jako v matematice nebo u soudu, ale je jich málo. 

Situací, kdy se musíme spolehnout na druhé lidi, že nám 

říkají pravdu, je každý den spousta. Někdy o mnoho nejde, 

ale někdy na tom záleží opravdu moc. 

Proto jsme tak rádi, pokud máme kolem sebe aspoň nějaké lidi, kteří nelžou  

a na které se dá spolehnout. Máme už s nimi svoji zkušenost: víme o nich, že to 

s námi myslí dobře, takže se sice mohou mýlit, ale nechtějí nás poškodit a nebudou 

nám tedy lhát. Do budoucnosti sice také moc nevidí, ale pokud to jsou soudní lidé, 

nebudou to ani předstírat a sami řeknou, že něco nevědí. 

http://farnostsj.cz/


Právě na té budoucnosti nám ovšem v životě nejvíc záleží. Kdy byla bitva u Lipan nebo 

kolik nohou mají pavouci, to se dá poměrně spolehlivě zjistit, ale člověk to potřebuje spíš 

jen ve škole. Ale už takovou maličkost, jako jestli bude zítra pršet, nikdo předem neví,  

a i meteorologové předpovídají jenom pravděpodobnost. A co mám udělat sám se sebou, 

zda se mám pustit do studia, anebo třeba odstěhovat na venkov, to nikdo jiný vědět 

nemůže a může jen odhadovat – anebo předstírat. Ale já se přesto musím rozhodnout. 

Za malé děti rozhodují rodiče, proto se dá mluvit o bezstarostném dětství. Jak člověk 

dospívá, staví se na vlastní nohy, a přece by často potřeboval pomoc a podporu. Šťastný 

člověk, který při rozhodování o své budoucnosti není sám a může se na někoho 

spolehnout. A to je právě smysl víry, jak o ní mluví v Bibli List Židům: „Víra znamená 

spolehnutí na to, v co doufáme, pevné přesvědčení o věcech, které nevidíme“ (Žd 11,1). Kdyby se 

dala dokázat, nebyla by to už víra. 

A přece ani křesťanská víra není slepá. „Vím, komu jsem uvěřil“, říká svatý Pavel (2 Tm 1,12). 

Víra má a musí být pevná, aby mohla být „základem“ a pevným 

přesvědčením, na němž člověk staví své naděje, svá rozhodnutí a svůj 

život. Když se ale dostane do úzkých, když se mu život nedaří a naděje 

se hroutí, může se vždycky ještě podívat kolem sebe. Může si 

připomenout, jaký zázrak představuje vesmír a svět, jak neuvěřitelně 

složitý a dokonalý je každý živočich a jak neobyčejné podmínky pro život nám náš Stvořitel 

připravil. A to je náramně dobrý důvod jeho slovu věřit a spoléhat se na něj.  Neporadí 

nám, kudy se jde na nádraží, ale říká jasně, že nemáme lhát, i když by to někdy bylo 

výhodné.  

A hlavně říká a slibuje, že kdo v něho věří a jedná podle toho, 

nemusí se nikdy a ničeho bát. Dokonce ani smrti. 

Co bychom mohli chtít ještě víc? 
/ www.pastorace.cz , zpracováno podle knihy Jan Sokol, Naděje na neděli, 

vydalo nakladatelství Vyšehrad, redakčně upraveno (zkráceno)/ 

Pastýřský list k nadcházející Slavnosti zvěstování Páně 
Drazí bratři a sestry, 

Slavnost zvěstování Páně (kterou budeme slavit ve čtvrtek) obrací naši pozornost nejen 
k vtělení Ježíše Krista, ale i k počátku našeho života. Tehdy Bůh každého z nás s láskou utkal 
v lůně naší matky a obdařil nesmrtelnou duší. Možnost spolupracovat s Bohem na stvoření 
nové nesmrtelné bytosti je vznešená výsada, kterou nemají ani andělé. Dar víry nám pomáhá 
tuto skutečnost správně docenit a žasnout nad ní. 

Současná společnost se k početí dítěte nestaví vždy s otevřeným náručím. Z čeho vyplývají 
obavy z početí a narození dítěte? Slýcháme obavy z přelidnění Země, jakoby Bůh jen 
nezúčastněně hleděl na lidi a nechtěl nám po vzkříšení svěřit celý proměněný vesmír. Víme,  
že jakékoli soužití s druhým člověkem přináší nejen veliké radosti a štěstí, ale nezřídka i bolesti, 
námahy a kříže. Pokud tuto skutečnost lidé odmítají a zaměřují se pouze na získání osobního 
štěstí, dochází k narušování celé společnosti. Vždyť už dnes se rodí mnoho dětí mimo 
manželství a ne málo matek zůstává osamoceno. Způsobuje to nejen sociální problémy,  
ale celé generaci dětí není nikdo schopen nahradit milující rodinné prostředí s maminkou 
a tatínkem. 

Ve všech těžkých chvílích nám může být povzbuzením a posílením život Svaté rodiny. 
Maria početí Božího Syna Ježíše Krista neplánovala, bylo jí oznámeno. Hrozilo jí nejen 
společenské odsouzení, ale dokonce i ukamenování. Nevěděla, kde bude rodit, ani jak 
zabezpečí své dítě. Svatý Josef jí byl však ve všech situacích oporou. Pro každého muže 
tak může být vzorem, aby statečně1 přijal odpovědnost za ženu i dítě a s tvořivou láskou 
se postavil všem výzvám. Maria i Josef vždy důvěřovali Bohu a ze své strany udělali vše, 
co v tu chvíli udělat mohli. 

Někteří z vás se na nás obrací s dotazy, zda nedošlo ke změně učení církve ohledně 
mravní nepřípustnosti antikoncepce či umělého potratu zdravotně postižených dětí. 
Nepovažujme tyto jevy za výdobytek moderní společnosti. Už starověké civilizace znaly 
způsoby zabraňující početí či donošení dítěte. Postoj církve se po dva tisíce let nezměnil 
a ani změnit nemůže, protože ani lidská přirozenost ani mravní principy se nemění. 
Moderní technické prostředky nemění zlo na dobro, jen mohou způsobit, že dobro 
je plodnější a zlo ničivější. 

Papež František nedávno připomněl: „Učení církve je v tomto bodě jasné. Lidský život je 
posvátný a nezcizitelný a zjišťování zdravotního stavu nenarozeného dítěte v děloze 
matky za účelem selekce je třeba rezolutně odmítat, poněvadž je výrazem nelidského 
způsobu myšlení schvalujícího umělé přerušení těhotenství u plodů s nejistou prognózou, 
který rodinám odnímá možnost přijmout, obejmout a milovat jejich nejslabší děti.“2  

Co tedy můžeme pro nenarozené děti a jejich rodiče, případně pro lékaře, kteří jednají 
proti životu, dělat? I když nám srdce při myšlence na osud tisíců nenarozených dětí 
krvácí, nemůžeme druhým dobro vnucovat proti jejich vůli. Nedělal to ani Kristus.  
Bůh respektuje svobodnou vůli každého člověka, která mu byla darována při jeho početí  
a zůstává mu na věky. Podporu však může vyjádřit každý z nás, přičemž její formu může 
zvolit podle situace a možností. Doporučit můžeme zejména 
vroucí modlitbu, trpělivé naslouchání, tišící i povzbuzující slovo, 
dobrý příklad a samozřejmě nezištnou praktickou pomoc. 

Za to, abychom dovedli důvěřovat Božímu plánu a nebáli se 
přijímat i to, co je v lidských očích nedokonalé a těžké, prosme 
při dnešní mši svaté a zvláště o slavnosti Zvěstování Páně. 

Za to se spolu s vámi modlí a každému z vás žehnají vaši biskupové 
+ František Václav, + Martin 

1 Srov. Papež František, Apoštolský list Patris corde (8. prosince 2020). 

2 Papež František, Promluva k účastníkům mezinárodního sympozia o prenatální a poporodní péči (25. 5. 2019). Převzato z: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=29460. 

Různá oznámení 
Ekonomické informace - výdaje farnosti v posledních týdnech: 

* 18.1.2021: 1177 Kč (telefon + internet na faře)  

* 28.1.2021: 9944 Kč (na zařízení informující administrátora farnosti a několik vybraných farníků  

o případném alarmu v kostele) 

* 8.2.2021: 1022 Kč (komunální odpad)  

* 17.2.2021: 547 Kč (telefon + internet na faře – doplatek po zrušení pevné linky)  

* 24.2.2021: 545 Kč (revize spalinové cesty na faře) 

* 3.3.2021: 11580 Kč (kontrola hasicích přístrojů) 

Kromě toho farnost platí každý měsíc zálohy: 4500 Kč (za elektřinu) a 6150 Kč (za plyn). 

https://www.ivysehrad.cz/tituly/48282306/nadeje-na-nedeli/

