28. března – 3. dubna 2022, DOBA POSTNÍ Žaltář IV. týdne
Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Úmysl mše svaté
za † rodiče Kremlovy, † rodiče
Hruškovy, za dar zdraví, milost
Boží, ochranu Panny Marie,
andělů strážných pro živou
rodinu a za duše v očistci

Pondělí
28.3.

Pondělí
po 4.neděli postní

St. Jičín

17:30

Úterý
29.3.

Úterý
po 4.neděli postní

-

-

Středa
30.3.

Středa
po 4.neděli postní

St. Jičín

Čtvrtek
31.3.

Čtvrtek
po 4.neděli postní

St. Jičín

Pátek
1.4.
Sobota
2.4.

Neděle
3.4.

Pátek
po 4.neděli postní

St. Jičín

1.pátek v měsíci

Sobota
po 4.neděli postní

Petřkovice

není mše svatá

16:45

pobožnost křížové cesty

17:30

za † Františka Vahalíka
u příležitosti nedožitých 80 let
a za † sourozence a rodiče a
Boží ochranu pro živou rodinu

9:00

mše sv. v pečovatelském domě

FARNOSTI STARÝ JIČÍN

27.3.2022

4. neděle postní

o marnotratném synovi a po chvíli si všiml, že hodně dětí přestalo
dávat pozor. Požádal je tedy, aby mu podobenství písemně shrnuly.
Jedno z dětí napsalo: Jeden muž
měl dva syny, tomu mladšímu se ale

17:30

za živou a † rodinu Cigánkovu
a Janovskou

doma nelíbilo a jednoho dne odešel

17:30

mše svatá v kapli

St. Jičín

8:00

St. Lhota

10:00

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 dopoledne navštívím nemocné.
* Při páteční mši bude udělována svátost pomazání nemocných pro ty, kteří se cítíte ohroženi
stářím nebo vážnou nemocí.
* V pátek od 18:30 bude v bývalé vinárně společenství mládeže.
* Tichá sbírka na opravy fary vynesla v Janovicích 3 215,- na Starém Jičíně 17 811,a ve Starojické Lhotě 7 555,- Velký dík!
* Moc děkuji všem (ženám i mužům), kteří ve čtvrtek uklízeli faru.

Postní aktivita pro farnost
Připomínám, že si můžeme postní oblohu rozzářit paprsky: za týdenní výzvu
(postní pokladnička) nalepit žlutý; za křížovou cestu červený a za mši oranžový.
* Postní výzva na další týden: je neděle laetare – radostná: zkusme tento týden
udělat někomu radost, nebo najít 3 důvody k radosti i pro sebe.

XIII.

Jeden učitel vyprávěl dětem v hodině náboženství podobenství

příležitost ke svátosti smíření
+ tichá adorace

za † Marii a Františka
Segeťovy, a ochranu Boží
na přímluvu Panny Marie
pro živou rodinu
mše svatá

18. / ročník

Vstanu a půjdu k svému otci a řeknu mu: Otče, zhřešil jsem proti Bohu i proti tobě.

15:30
- 17:30

1.sobota v měsíci

5. NEDĚLE
POSTNÍ

ZPRAVODAJ

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín

pryč a vzal si s sebou všechny
peníze. Pak mu ale peníze došly, a tak se rozhodl, že se vrátí domů,
protože už neměl ani co jíst. Když se vracel, uviděl ho otec a celý
šťastný popadl hůl a běžel mu naproti. Po cestě potkal druhého syna,
toho hodného, a ten se ho zeptal, kam s tou holí tak běží. „Vrátil se
ten darebák tvůj bratr. Po tom, co provedl, si zaslouží pěkně
nařezat.“ „Mám ti pomoct, tati?“ „Samozřejmě,“ odpověděl otec.
A tak mu oba dali co proto. Pak otec zavolal sluhu a řekl mu,
ať zabije nejvypasenější tele a uspořádá velkou oslavu, protože si to
s tím darebákem mohl konečně vyřídit.“

Pochopit logiku Božího srdce je těžké pro všechny.
/Bruno Ferrero: Další příběhy pro potěchu duše,
vydalo nakl. Portál 1997/

Různá oznámení

Poutně – poznávací
zájezd do Polska
Farnost Nový Jičín pořádá
poznávací zájezd, který se uskuteční
od čtvrtku 5.5. do neděle 8.5.2022 do Polska
Navštívená místa: Toruň, Gdaňsk, Sopoty, Hel, Malbork,

Čenstochová
Během poutě bude každý den možnost účasti na mši svaté.

1. den: odjezd v ranních hodinách jízda Polskem do Toruně prohlídka města,
v odpoledních hodinách odjezd do Gdaňska, po příjezdu ubytování večeře.

2. den: po snídani odjezd na hrad Malbork – prohlídka hradu, odpoledne návštěva
Gdaňska, přejezd na ubytování večeře.

3. den: po snídani odjezd na zajímavý poloostrov Hel – prohlídka, poté přejezd
a prohlídka a pobyt v lázeňském městě Sopoty, odjezd na ubytování, večeře.
Po večeři pro zájemce návštěva večerního Gdaňska.

4. den: po snídani odjezd z ubytování do města Čenstochová – prohlídka poutního
místa, odpoledne odjezd směr ČR příjezd do nástupních míst ve večerních hodinách.

Cena zájezdu: 4.800,- Kč
V ceně zájezdu: doprava, ubytování, polopenze, vstup Malbork, průvodce –
(pan Vašek, který byl s námi v Řecku po stopách sv. Pavla).
Ubytování v Gdaňsku 2 – 4 lůžkové pokoje se soc. zařízením.

Závazné přihlášky se zaplacením ceny zájezdu do pondělí
11.4.2022 nejlépe v hodinách kanceláře nebo přes o. Aloise.
Pro ty, kteří chtějí více informací ohledně cesty a míst, které se navštíví,
budou mít v pondělí 28.3.2022 v 18:00 hod. na faře v Novém
Jičíně prezentační seznámení skrze našeho průvodce pana Františka Vaška.

