
14. března – 20. března 2022, DOBA POSTNÍ Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

14.3. 

Pondělí  

po 2.neděli postní 
St. Jičín 17:30 

za † Josefa Hanzelku,  

† manželku, † rodiče,  

† sourozence a Boží 

požehnání pro živé rodiny 

Úterý 

15.3. 

Úterý 

po 2.neděli postní 
- - není mše svatá 

Středa 

16.3. 

Středa 

po 2.neděli postní 
St. Jičín 

16:45 pobožnost křížové cesty 

17:30 

za † Jana Rosu, † dvoje 

rodiče, ochranu Boží  

a Panny Marie pro živé 

rodiny a za duše v očistci 

Čtvrtek 

17.3. 

Čtvrtek 

po 2.neděli postní 
- - není mše svatá 

Pátek 

18.3. 

Pátek 

po 2.neděli postní 
St. Jičín 

16:45 pobožnost křížové cesty 

17:30 

za † maminku, † tatínka,  

† rodiny a ochranu Boží  

a Panny Marie pro živé 

rodiny 

Sobota 

19.3. 

Slavnost SVATÉHO 

JOSEFA, SNOUBENCE 

PANNY MARIE  

– doporučený svátek 

Janovice 17:30 mše svatá v kapli 

Neděle 

20.3. 

 

3. NEDĚLE  

POSTNÍ 

 
sbírka 

 

St. Jičín 8:00 

za † Otu Vahalíka,  

† manželku, † syna, † zetě, 

† dvoje rodiče a Boží 

požehnání pro živé rodiny 

St. Lhota 10:00 mše svatá  

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

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

OHLÁŠKY 
* V pátek po mši přijedou sem zástupci centra pro mládež a v kostele budou zpívané chvály  
a prosby za mládež. Jste zváni všichni. Poté zvu mládež do bývalé vinárny ke společnému 
posezení a informacích o letním Celostátním setkání mládeže. 

* Příští neděli bude tichá sbírka na opravy fary. 

* Moc děkuji všem brigádníkům, kteří ve čtvrtek, pátek a sobotu vymalovali faru. 

Postní aktivita pro farnost 
* Připomínám, že si můžeme postní oblohu rozzářit paprsky:  

za nesení těžkostí a přijetí toho za Ukrajinu nalepit žlutý;  
za křížovou cestu červený a za mši oranžový. 

* Postní výzva na další týden: Ježíš se učedníkům proměnil při modlitbě  

– i já budu tento týden zkoušet změnit obvyklou modlitbu,  
abych se setkal více s Bohem a aby mě to proměnilo. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

       13.3.2022          2. neděle postní          16. / ročník XIII. 
V zářivém oblaku bylo slyšet Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte! 

P o s t n í     p ř e d s e v z e t í 
Přinášíme inspiraci, jaké si dát předsevzetí na postní dobu. Je mnoho možností, přijdete 

určitě i na další. Každý den můžeme třeba udělat jiný skutek, využijme ale tento čas dobře. 

o Navštívím nemocného člověka. 

o Navštívím někoho, koho jsem již dlouho neviděl. 

o Přečtu si nějakou duchovní knihu (třeba z farní knihovny). 

o Budu přistupovat ke svaté zpovědi každý týden. 

o Nebudu pít alkohol. 

o Nebudu pít kávu. 

o Budu týden bez masa. 

o Jednou za týden se zúčastním mše svaté ve všední den. 

o Zavolám někomu, s kým jsem už dlouho nemluvil. 

o Budu se modlit denně desátek růžence. 

o Přečtu během postu list Římanům. 

o Přečtu během postu Markovo evangelium. 

o Přečtu během postu Lukášovo evangelium. 

o Zeptám se pana faráře, jestli nepotřebuje s něčím pomoci. 

o Budu chodit na mši svatou 15 minut před začátkem. 

o Zúčastním se adorace. 

o Nebudu se dívat na televizi (místo toho se budu věnovat nějaké jiné 

smysluplné činnosti). 

o Zeptám se manželky (manžela), jestli nepotřebuje s něčím pomoci. 

o Budu si hrát se svými dětmi (budu se věnovat svým dětem). 

o Půjdu se pěšky pomodlit k nějakému kříži. 

o Zajdu (zajedu) na první dubnovou sobotu na pouť… 

o Přihlásím se ke čtení čtení v kostele. 

o Vyslechnu si na YouTube nějakou přednášku Marka Váchy. 

o Vyslechnu si na YouTube nějakou přednášku Vojtěcha Kodeta. 

o Napíšu někomu dopis. 

o Udělám to, co dlouho odkládám. 

o Uklidím si v dílně, ve spížce, v pracovně. 

o Nezapnu celý den počítač. 

o Nebudu zbytečně telefonovat. 

o Zachovám klid při náročné situaci.               /www.fatym.com/ 

http://farnostsj.cz/


      Různá oznámení 
Slovo biskupů k uvolňování 

pandemických opatření 

Drazí věřící, sestry a bratři, 

díky zlepšené pandemické situaci schválila česká vláda další uvolnění 
protiepidemických opatření a od pondělí 14. března nebudou 
v kostelích respirátory povinné. Při této příležitosti opětovně děkujeme 
všem, kteří v těžké době sloužili nemocným, i všem, kteří přijali 
nepříjemná omezení, a tak pomohli přibrzdit šíření nemoci. 
 

Obracíme se na všechny věřící, kteří kvůli pandemii omezili svou 
účast na bohoslužbách v kostelích a prožívali bohoslužby 
prostřednictvím sdělovacích prostředků, s pozváním do kostela. 
Děkujeme všem technikům, kteří v těžké situaci obětavě sloužili  
a umožnili mnohým věřícím účast na bohoslužbě aspoň na dálku. 
Často nám to připomínalo, že je to jako být pozván na svatební 
hostinu, a dívat se jen na dálkový přenos. Plné prožívání mše svaté 
vyžaduje osobní přítomnost, společenství víry a nabízí účast 
na eucharistické hostině. 
 

Doba postní, do které jsme vstoupili, je dobou očišťování, pokání  
a přípravy na Kristův velikonoční dar nového života. Zařaďme 
do svých programů i svátost smíření, řádnou zpověď, třeba i po delší 
době. Svou ochotu začít nově žít s Kristem ukažme i tím, že pozveme 
svoje blízké, nebo nabídneme pomoc těm, pro které je obtížné se 
do kostela dostat. V rámci nápravy způsobených škod věnujme 
velkou pozornost dětem, které zvláště potřebují příklad praktické víry 
rodičů i zájem farnosti k vybudování osobního přátelství s Kristem. 
 

Při bohoslužbách obnovme pozdravení pokoje, přinášení obětních 
darů a znovu umožněme přijímat eucharistii i do úst všem,  
kteří si to přejí. Nejpozději od Velikonoční vigilie vrátíme svěcenou 
vodu do kostelních kropenek.  
 

Kéž nám dobře prožité velikonoční svátky pomohou i v náročných 
situacích žít jako svědkové vítězného Krista. 
 

Vaši čeští a moravští biskupové 
 


