
21. března – 27. března 2022, DOBA POSTNÍ Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

21.3. 

Pondělí  

po 3.neděli postní 
St. Jičín 

15:00 pohřeb–František Petřkovský  

- 
není večerní mše svatá 
/intence přeložena na 28.3./ 

Úterý 

22.3. 

Úterý 

po 3.neděli postní 
- - není mše svatá 

Středa 

23.3. 

Středa 

po 3.neděli postní 
St. Jičín 

16:45 pobožnost křížové cesty 

17:30 

na přímluvu Panny Marie  

za † rodinu Sládečkovu  

a Bednaříkovu 

Čtvrtek 

24.3. 

Čtvrtek 

po 3.neděli postní 
- - není mše svatá 

Pátek 

25.3. 

Slavnost 

ZVĚSTOVÁNÍ 

PÁNĚ 
Den modliteb za úctu 

k počatému životu  
a za nenarozené děti 

St. Jičín 

16:45 pobožnost křížové cesty 

17:30 

dětská mše svatá 

za farníky  

+ po mši sv. zasvěcení  

Panně Marii 

Sobota 

26.3. 

Sobota 

po 3.neděli postní 

Hůrka 17:30 mše svatá v kapli 

St. Jičín 19:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

Neděle 

27.3. 

Začátek letního času 

02:00  03:00 

 

4. NEDĚLE  

POSTNÍ 

St. Jičín 8:00 

za † rodiny Rosovy a Janovské 

a Boží ochranu a Panny Marie 

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 

* Děkuji za dnešní tichou sbírku na opravu fary. 
* V sobotu je adorace od 19:00 v rámci 24 hodin pro Pána. 
* Prosím ochotné ženy o úklid fary (zejména čištění oken) ve čtvrtek od 15:30. 

* Předtočená páteční modlitba za Ukrajinu (z našeho kostela) bude vysílána  
na TV NOE pravděpodobně v sobotu ve 20:05. 

Postní aktivita pro farnost 

* Postní výzva na další týden: vezmu si postní kasičku, co leží před oltářem, 

poskládám jí a do ní můžu dávat konkrétní částku za to, co jsem si odepřel 
(čokoládu, maso, kávu, cigarety, alkohol). Tuto kasičku přinesu příští neděli 

do kostela a výtěžek pošleme na adoptované dítě – Jeevana Karanje.   
Kdo by chtěl v tomto pokračovat, může po celou postní dobu! 

 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

       20.3.2022          3. neděle postní          17. / ročník XIII. 
Obraťte se, praví Pán, neboť se přiblížilo nebeské království. 

Možnost obrácení není neomezená 
Evangelium této třetí neděle postní (srov. Lk 13,1-9) k nám promlouvá o Božím slitování a našem 

obrácení. Ježíš vypráví podobenství o neplodném fíkovníku. Jeden člověk zasadil na svojí vinici 
fíkovník a s velkou důvěrou se každé léto chodil dívat, zda nese ovoce, které však nenašel, 
protože strom nerodil. Po tři roky se opakující zklamání jej přimělo k rozhodnutí porazit ho  
a zasadit jiný. Zavolá tedy vinaře, kterému sdělí svoji nespokojenost, a poručí mu, aby strom 
vyťal, protože zbytečně zabírá půdu. Vinař však žádá pána, aby měl strpení a požádá jej,  
aby mu dal ještě rok, během něhož se bude o strom pečlivěji starat, aby přinesl ovoce.  
Takové je podobenství. Co znamená? Co představují jednotlivé postavy? 

Pán vinice znázorňuje Boha Otce a vinař je obrazem Ježíše, zatímco fíkovník je symbolem 
netečného a zplanělého lidstva. Ježíš se u Otce za lidstvo přimlouvá – a to nepřetržitě – a prosí, 
ať ještě počká, dá mu čas, aby mohl přinést plody lásky a spravedlnosti. Fíkovník, který chce 
v podobenství pán vytnout, je výrazem neplodnosti, neschopnosti darovat a prokazovat dobro. 
Je symbolem toho, kdo žije sám pro sebe, v sytosti a klidu, uvelebený ve svém pohodlí, 
neschopen obrátit pohled a srdce k těm, kdo jsou vedle něho a strádají, trpí chudobou a nouzí. 
Proti tomuto sobeckému a duchovně neplodnému postoji se staví velká vinařova láska 
k fíkovníku. Přiměje pána čekat, má trpělivost, sám dovede čekat a věnuje mu svůj čas a svoji 
práci. Slibuje pánu, že bude nuznému stromu věnovat zvláštní péči. 

Tento vinařův rys je projevem slitování Boha, který nám dává čas na obrácení.  
Všichni potřebujeme obrácení, vykročení vpřed a doprovod Božího strpení a slitování.  
Navzdory neplodnosti, kterou se někdy vyznačuje náš život, má Bůh trpělivost a dává nám 
možnost změnit se a činit pokroky na cestě dobra. Vyprošená lhůta udělená v očekávání,  
že strom nakonec přinese ovoce, ukazuje rovněž na naléhavost obrácení. Vinař říká pánu: 
»Nech ho ještě tento rok« (v.8). Možnost obrácení není neomezená, a proto je nezbytné hned se 
jí chopit, jinak by byla ztracena navždy. Můžeme v této postní době přemýšlet, co udělat 
pro větší přiblížení se Pánu, pro obrácení a vytnutí toho, co zplanělo. Někoho napadne:  
„Ne, já počkám až na příští rok“. Budeš však příští postní dobu ještě naživu? Přemýšlejme dnes 
každý z nás: co musím učinit tváří v tvář tomuto Božímu slitování, Bohu, který mne očekává  
a stále mi odpouští? Co mám učinit? Můžeme se úkonem zasvěcení cele svěřit Božímu 
milosrdenství, ale bez zneužívání. Nesmíme ospravedlňovat duchovní lenost, nýbrž posilovat 
svoje nasazení a pohotově na toto slitování odpovídat upřímností srdce. 

V postní době nás Pán vybízí k obrácení. Každý z nás musí toto volání vnímat, napravit 
v něčem svůj život, své smýšlení, jednání a vztahy k bližním. Současně máme napodobovat 
strpení Boha, který důvěřuje ve schopnost všech „vstát“ a dát se znovu na cestu. Bůh je Otec. 
Nezháší, nýbrž sleduje a stará se o slabý plamen, aby zesílil a vnášel do společenství lásku. 

Panna Maria ať nám pomáhá prožívat tyto dny příprav na Velikonoce jako 
období duchovní obnovy a důvěřivé otevřenosti Boží milosti a Božímu 
milosrdenství.     

/autor: papež František, www.pastorace.cz/ 

http://farnostsj.cz/
http://www.pastorace.cz/


Různá oznámení 
Zasvěcení Ukrajiny a Ruska Neposkvrněnému Srdci Panny Marie 

Bratři a sestry, 

jistě jste zaznamenali, že v pátek 25. března od 17:00 hodin papež František během 
kajícího obřadu, kterému bude předsedat, zasvětí Rusko a Ukrajinu Neposkvrněnému 
Srdci Panny Marie. Tentýž akt ve stejný den vykoná ve Fatimě kardinál Konrád 
Krajewski jako vyslanec Svatého otce. Svatý otec vybízí všechny biskupy, kněze, jáhny 
a věřící, aby se k němu připojili při modlitebních setkáních v katedrálách, mariánských 
svatyních i farních a řeholních společenstvích po celém světě. 

Prosím, připojme se také v naší diecézi podle svých možností k této 
modlitbě za mír na Ukrajině a skončení válečného konfliktu. Můžete v tento 
den připutovat do baziliky Navštívení Panny Marie ve Frýdku, kde budu  
od 17:00 hodin slavit mši svatou spojenou s obřadem zasvěcení.  
Můžete se modlit ve farnostech a také být před Pánem při adoraci v rámci 
24 hodin pro Pána. 

Modlitba ze svatopetrské baziliky v Římě bude přenášena od 17:00 televizí Noe. 
Vytvořme spolu se Svatým otcem v pátek v podvečer velké společenství modlící se 
církve.  Děkuji všem, kteří toto pozvání k modlitbě přijmete. 

+ Martin David 

apoštolský administrátor 

 

Z pátku na sobotu  
25. - 26. března se 

v církvi slaví postní kající 
iniciativa s názvem  

„24 hodin pro Pána“. Její 
letošní motto tvoří slova 

žalmu:  
„On ti odpouští všechny 

nepravosti" (Ž 103,3).  
Už tradičně se tato kající 

postní akce zaměřená  
na svátost smíření koná 

před čtvrtou postní nedělí, 
jejíž latinský název 

„Laetare“ je předzvěstí 
velikonoční radosti. 

 
POSTNÍ ALMUŽNA 2022 

V předsíni našeho kostela si lze vyzvednout papírové skládací  

Postní kasičky, do kterých každoročně střádáme postní almužnu.  

Výtěžek kasiček z naší farnosti bude prostřednictvím Charity ČR zaslán 
do Indie na podporu vzdělávání adoptivního chlapce Jeevana 

Karanje. Více se o Jeevanovi dozvíte na vývěsce v předsíni kostela,  
kde jsou také jeho fotografie a děkovný dopis s obrázkem. 


