
28. února – 6. března 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, DOBA POSTNÍ Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

28.2. 

Pondělí 8.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní za 75 let života, 

s prosbou o dar zdraví, víry  

a ochranu Boží na přímluvu 

Panny Marie pro celou rodinu a 

za † manžela, † bratra a † rodiče 

Úterý 

1.3. 

Úterý 8.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

2.3. 

POPELEČNÍ 

STŘEDA  
 

– den přísného postu 
 

začíná doba postní 

St. Jičín 

16:00 příležitost ke svátosti smíření 

16:45 pobožnost křížové cesty 

17:30 
za farníky 

+ udělování popelce 

Čtvrtek 

3.3. 

Čtvrtek  

po Popeleční středě 
St. Jičín 9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

Pátek 

4.3. 

Pátek  

po Popeleční středě 

 

1.pátek 

St. Jičín 

16:00  
- 17:30 

příležitost ke svátosti smíření  

+ tichá adorace 

17:30 

za † Antonína Horuta, † syna, 

† vnuka, duše v očistci a za 

živou rodinu 
+ po mši sv. svátostné požehnání 

Sobota 

5.3. 

Sobota 

po Popeleční středě 

1.sobota 

Loučka 17:30 
mše svatá v kapli 

+ udělování popelce 

Neděle 

6.3. 

 

1. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 

St. Jičín 8:00 

za † Josefa Pospěcha, † syna, 

za † rodinu Vahalovu, 

Pospěchovu, Zbořilovu  

a za ochranu Ducha svatého a 

Panny Marie pro živou rodinu 

St. Lhota 10:00 
mše svatá  

+ udělování popelce 

Farář: P.Marcel Krajzl, mobil – farní úřad:731 058 895, email: rkf.staryjicin@doo.cz 

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

OHLÁŠKY 
* Tichá sbírka z minulé neděle na opravu fary vynesla ve Starém Jičíně 24 739,- a ve Starojické 
Lhotě 5 560,- Kč. Díky za vaše dary! 
* DNEŠNÍ SBÍRKA JDE NA POMOC UKRAJINĚ. 
* Ve středu je Popeleční středa, den přísného postu od masa a půstu újmy.  

* V postní době budou bývat křížové cesty ve středu a v pátek (kromě 1. pátku) vždy od 16:45. 

* V pátek dopoledne navštívím nemocné.  

* V pátek je v 18:30 v bývalé vinárně společenství mládeže. 

* Moc děkuji těm, kdo pomáhali restaurátorům s nasazením obrazů, díky za zaomítání drážek  
a úklid po elektrikářích tady v kostele. Na faře už jsou obložené koupelny! 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

27.2.2022            8. neděle v mezidobí           14. / ročník XIII. 
Budete zářit jako hvězdy ve vesmíru; držte se pevně slova života.  

Prohlášení České biskupské 
konference k aktuální situaci  

na Ukrajině 

Čeští a moravští biskupové jednoznačně odsuzují ruskou agresi na Ukrajinu 
a vyjadřují svou plnou podporu Ukrajině. 

Rozhodli, že tuto neděli použijeme při bohoslužbách mešní 
formulář  „V době války nebo rozvratu“ spolu s II. eucharistickou 
modlitbou „O smíření“, obsažené v Českém misálu, a vyhlašují kostelní 
sbírku, která bude tuto neděli věnována na pomoc Ukrajině. 

Ve spolupráci s Charitou ČR nabízejí humanitární pomoc potřebným  
a vnitřně vysídleným na Ukrajině i těm, kteří uprchnou do naší země. 
Zároveň prosí věřící, aby se zapojili do konkrétní pomoci případným 
uprchlíkům. 

Připojují se k výzvě papeže Františka a prosí, aby v den Popeleční středy 
věřící nabídli své posty a modlitby za Ukrajinu. 

Praha, 24. února 2022 

Mons. Jan Graubner 
předseda České biskupské konference 

/www.cirkev.cz/ 

Invaze ruských vojsk na Ukrajinu a vyhlášení 
válečného stavu dramaticky prohlubuje 
bezpečnostní i humanitární situaci v zemi.  
Ta se v důsledku vleklého ozbrojeného 
konfliktu na východě země potýká s dlouhodobou humanitární krizí. Již nyní je 
v zemi na 1,5 milionu vnitřně vysídlených lidí, jejich počet ale prudce narůstá. Další 
stovky tisíc lidí jsou či budou nuceny uprchnout a stejně jako ti, kteří zatím ve svých 
domovech zůstávají, potřebují pomoc se zajištěním základních životních potřeb. 
Ve spolupráci s naším dlouhodobým partnerem, Charitou Ukrajina, se v rámci 
bezprostřední pomoci obyvatelům Ukrajiny zasaženým válkou soustředíme  
na zajištění základních potřeb, jako jsou voda, potraviny, hygienické potřeby  
či přístřeší. Součástí intervence je i poskytnutí psychologické pomoci.  
Ve spolupráci s českými úřady se zároveň připravujeme na pomoc ukrajinským 
uprchlíkům v České republice. Výtěžek sbírky pomůže lidem zasaženým válkou 
zajistit základní životní potřeby.  Děkujeme všem, kteří se obyvatelům Ukrajiny 
v téhle těžké době rozhodnou pomoci.                                                        /www.charita.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Svědectví – vzpomínky na o.biskupa Františka 

Své „Mariánky“ měl moc rád 
Milí spoluobčané, 

dovolte mi zavzpomínat na biskupa Františka Václava Lobkowicze, který zemřel 
17.2.2022 ve věku 74 let. Mnozí z vás si možná pamatují, že v roce 1984 přišel 
coby mladý kněz z Jablunkova do našeho městského obvodu. Zde působil 6 let, až 
do roku 1990, kdy byl papežem Janem Pavlem II. jmenován pražským světícím 
biskupem a z našich „Mariánek“ odchází. Nicméně v roce 1996 tentýž papež 
ustanovil novou ostravsko-opavskou diecézi a v jejím čele stanul právě náš otec 
František, jak jsme mu tady říkali. Vrátil se zpátky do své Ostravy. 

 Vzpomínám si, že rád chodil na hokej, a i když pocházel z Plzně, tak vždy fandil 
Vítkovicím. Coby už sídelní biskup se vždy rád vracel do svých milovaných 
Mariánek. Rád se tady opět setkával s lidmi, které znal a poznával nové farníky. 
Znal historii našeho obvodu a zdejšího krásného chrámu, v letech svého působení 
zde měl zásluhu na opravách presbytáře kostela. Pamatuji si, jak těsně před 
listopadem 1989 chodíval pěšky z Mariánek do Vítkovic, kde v tamním 
kostele probíhala tzv. novéna ke svatořečení Anežky České. Chodil po 
ulici oblečený ve své dlouhé černé sutaně a budil údiv kolemjdoucích, 
protože v té době nebylo zvykem, aby kněz chodil veřejně takto oděn. 
S úsměvem pak říkal, že na něho děti volaly: „Mami, podívej, je tu Rumburak“!  

Otec František byl hudebně nadaný, hrál na kytaru a klavír, krásně 
zpíval a každé pondělí se zúčastňoval zkoušek zdejšího chrámového 
sboru, kde zpíval tenorové party pod vedením tehdejšího sbormistra 
pana Pavla Štěpána. Všichni si dobře pamatujeme v jeho podání 
na krásnou píseň od Spirituálu kvintet s názvem Poutník, kterou tak 

rád hrál na kytaru. Byl to člověk velkého formátu, sečtělý, a přesto uměl 
naslouchat a poradit lidem v jejich obyčejných těžkostech a problémech. Nikdy 
nezapomenu na jeho moudrá slova: „Kdyby závist nebyla, ani peklo není“. 

 Bylo mi ctí patřit mezi první spolupracovníky biskupa Františka. Pracovala jsem 
od roku 1997 na stavebním odboru a se svými dvěma kolegy jsme začínali tzv. 
na zelené louce. Učili se poznávat novou diecézi, členěnou na děkanáty. Mapovali 
jsme technický stav našich kostelů a far, zvláště v pohraničí se tyto mnohdy 
vzácné stavby nacházely v zuboženém a havarijním stavu. Otec František se vždy 
živě zajímal, chodil mezi své „stavaře“ a snažil se shánět finanční prostředky 
na opravy chrámů.  Za svého bezmála 26letého působení v našem 
kraji znal dobře zdejší prostředí a měl rád tento drsnější lid. Uměl 
s nimi hovořit i v jejich nářečí, třeba „po našimu“. Vždy jsem 
obdivovala jeho jazykové nadání, kdy na akcích, kde byli přítomni 
i cizinci, uměl pohotově promluvit i k nim v jejich rodném jazyce, 
třeba polsky, německy, anglicky. Asi by toho bylo opravdu hodně 
k napsání o této krásné a vzácné osobnosti. Na závěr mi dovolte, poděkovat 
našemu otci Františkovi za jeho lásku, obětavost a trpělivost, kterou s námi měl. 

Děkujeme a nezapomeneme! Vděční farníci z Mariánek!  
Jana Pagáčová  

Biskup František Václav Lobkowicz se narodil 5. ledna 1948 
v Plzni. Jeho rodiči byli Jaroslav Claude, kníže z Lobkowicz 
a Gabriela z Korff-Schmising-Kerssenbrocku. Pocházel z pěti 
sourozenců. Mladší bratr Filip Zdeněk Lobkowicz je opatem 
premonstrátského kláštera Teplá u Mariánských Lázní. Členem řádu 
premonstrátů byl také zesnulý biskup. Slavné sliby složil 10. srpna 
1972 v Chotěšově. 

František Václav Lobkowicz studoval teologii v Litoměřicích a rakouském 
Innsbrucku. Na kněze byl vysvěcen Františkem kardinálem Tomáškem 15. 8. 1972 
v Praze. Kněžskou službu však mohl vykonávat daleko od svého domova. Působil 
ve farnostech Frýdek, Jablunkov, Český Těšín a Ostrava-Mariánské Hory. 

Papežem Janem Pavlem II. byl 17. 3. 1990 jmenován titulárním biskupem 
v Catabum Castra a světícím biskupem pražské arcidiecéze. Biskupskou 
konsekraci přijal 7. 4. 1990 v Praze, kde působil až do roku 1996. Po zřízení 
ostravsko-opavské diecéze papežem Janem Pavlem II. byl 30. května 1996 
jmenován prvním sídelním biskupem nově zřízené ostravsko-opavské diecéze. 
Intronizace proběhla v ostravské katedrále Božského Spasitele 31. srpna 1996. 

Současně se založením diecéze čekala na prvního sídelního biskupa řada úkolů. 
Od zřízení diecézní kurie, vytvoření týmu spolupracovníků, zakládání pastoračních 
center až po stavbu budovy biskupství na Kostelním náměstí, která byla otevřena 
v roce 2000. Biskup František Václav Lobkowicz vysvětil desítky kněží, nejen 
pro svou diecézi, ale také pro řeholní komunitu premonstrátů a další řeholní řády. 

Biskupskou službu mu začaly v posledních šesti letech komplikovat zdravotní 
problémy. V roce 2016 podstoupil náročnou operaci. Po zotavení se znovu zapojil 
do služby. V roce 2017 byl pro diecézi jmenován pomocný biskup Mons. Martin 
David, který se 1. 6. 2020 stal apoštolským administrátorem diecéze a převzal 
úkoly spojené s jejím vedením. 
 **************************************************************************************************************************************     /www.doo.cz/ 

Ve Videotéce TELEVIZE Noe jsou ke shlédnutí natočené  
pořady s o.biskupem Lobkowiczem: 

Pro vita mundi  
https://www.tvnoe.cz/porad/366-pro-vita-mundi-mons-frantisek-v-lobkowicz 
Prvním hostem reverenda Jaroslava Kratky 1. ledna 2009 byl právě sídelní biskup 
ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz O. Praem, od kterého jsme si 
půjčili biskupské heslo Pro vita mundi, tedy Pro život světa, jako název pořadu. 

• Léta letí k andělům 
https://www.tvnoe.cz/porad/6828-leta-leti-k-andelum-frantisek-vaclav-lobkowicz-biskup 
Pořad natočený v roce 2011 Otakáro Maria Smidtem s biskupem Lobkowiczem O. Praem. 

• Cesta k andělům 
https://www.tvnoe.cz/porad/7012-cesta-k-andelum-frantisek-vaclav-lobkowicz-biskup 
Volné pokračování pořadu Léta letí k andělům. 

•     Živě s biskupem s Mons. Františkem Václavem Lobkowiczem O. Praem  
https://www.tvnoe.cz/porad/10647-zive-s-biskupem-mons-frantisek-vaclav-
lobkowicz-opraem  
Prvním hostem cyklu byl právě biskup František Václav Lobkowicz. 
Natáčení proběhlo v roce 2013 v Ostravě. 

https://www.tvnoe.cz/porad/366-pro-vita-mundi-mons-frantisek-v-lobkowicz
https://www.tvnoe.cz/porad/6828-leta-leti-k-andelum-frantisek-vaclav-lobkowicz-biskup
https://www.tvnoe.cz/porad/7012-cesta-k-andelum-frantisek-vaclav-lobkowicz-biskup
https://www.tvnoe.cz/porad/10647-zive-s-biskupem-mons-frantisek-vaclav-lobkowicz-opraem
https://www.tvnoe.cz/porad/10647-zive-s-biskupem-mons-frantisek-vaclav-lobkowicz-opraem

