ZPRAVODAJ
4. dubna – 10. dubna 2022, DOBA POSTNÍ Žaltář I. týdne
Den

Liturgická oslava

Místo

Čas

Pondělí
4.4.

Pondělí
po 5.neděli postní

St. Jičín

17:30

Úterý
5.4.

Úterý
po 5.neděli postní

-

-

Středa
6.4.

Středa
po 5.neděli postní

St. Jičín

Čtvrtek
7.4.

Čtvrtek
po 5.neděli postní

-

Pátek
8.4.

Pátek
po 5.neděli postní

St. Jičín

Sobota
9.4.

Sobota
po 5.neděli postní

Loučka

Neděle
10.4.

KVĚTNÁ
(PAŠIJOVÁ)
NEDĚLE

St. Jičín

St. Lhota

Úmysl mše svaté
za † Antonína Pospěcha,
† manželku, † dceru, † 3 syny
a duše v očistci
není mše svatá

16:45

pobožnost křížové cesty

17:30

za živou a † rodinu Horákovu
a Petřkovskou, za duše
v očistci a na jistý úmysl

-

není mše svatá

16:45

pobožnost křížové cesty

17:30

dětská mše svatá
za † Anastázii Bajerovou,
† manžela, † syna, † snachu,
† sourozence a duše v očistci

17:30

mše svatá v kapli

8:00

na poděkování Pánu Bohu
a Panně Marii za obdržené
dary a milosti s prosbou o dar
zdraví, Božího požehnání
a ochrany Panny Marie pro
celou rodinu

15:0016:30

příležitost ke svátosti smíření

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 sv. bude v boční lodi kostela krátká schůzka pro ty, kteří by se v naší farnosti
chtěli zapojit do organizace Noci kostelů, která se letos uskuteční v pátek 10.června.
* V sobotu pojedeme s ministranty na výlet. Sraz je na náměstí. S sebou sportovní oblečení,
plavky, pití a špekáčky – něco si opečeme.
* Příští neděli bude od 15:00-16:30 příležitost ke svátosti smíření před Velikonocemi. Bude zde
i cizí zpovědník, využijte toho.

Postní aktivita pro farnost
* Postní výzva na další týden: budu se snažit odlišit to zlé, čím mi

druhý vadí, od toho, kým on je! (např: není to blbec, ale udělal blbost 😊)
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Nyní se tedy obraťte ke mně celým svým srdcem, neboť jsem dobrotivý a milosrdný.

Co jsme se v minulém režimu naposlouchali slov o budoucnosti! A možná,
že teď se mnozí utěšujeme pohledy do budoucnosti sami. Nebo naopak,
možná že se jimi strašíme. K obojímu je dost důvodů. Řada věcí se jistě
zlepšuje a my se na ně můžeme těšit. A naopak - řada věcí je ve světě v tak
katastrofálním stavu, že z nich na nás zcela pochopitelně jde strach. Co je lepší,
bát se nebo se těšit?
Když pak slyšíme ve čtení z Izaiáše o nových věcech, které vzcházejí, zas nám
to může být podezřelé nebo nepříjemné. Když je něco nové, nemusí to ještě
být dobré. A když je něco skutečně nové, mohu mít strach, že tomu nebudu
zcela rozumět, že to bude pro mne nesrozumitelné. Co si tedy představit pod
těmi novými věcmi, o nichž mluví Písmo u Izaiáše? A jaký k nim zaujmout
postoj?
Rozhodně nejde o „zajímavé novinky". Spíš bychom
v nich měli vidět něco takového, co zažíval Izrael při
vyvedení z Babylónu: novou příležitost k životu s Bohem.
Nový vztah, nová smlouva, nová budoucnost. Izrael starou
smlouvu mnohokrát hrubě porušil - a Bůh tuto smlouvu
obnovuje. V Ježíši Kristu uzavírá smlouvu definitivní, novou,
nezrušitelnou. Jde tedy o to, aby člověk sám, aby každý
z nás objevil, jak se slovo proroka o nových věcech v jeho životě naplňuje.
Postní doba je přípravou k obnově našeho křestního slibu. A tato obnova by
byla pustou formalitou, kdybychom se nesmířili s Bohem. Řekneme-li ale
„svátost pokání", „svátost smíření", potom se mnoha lidem vybaví především
hříchy. Ano, musím si uvědomit, jaké mám a musím se z nich vyznat. A budu
mít na měsíc, na čtvrt roku, nebo snad dokonce na rok pokoj? Pokud je to jen
takto, tak je to špatně. Protože svátost smíření není jen nějaká nepříjemnost,
kterou si člověk má jednou za čas odbýt, jako třeba pravidelnou prohlídku
svých zubů u zubaře.
Svátost smíření je otevřením nové cesty. Je to přijetí „nových věcí", nové
budoucnosti, kterou Bůh pro nás uchystal. Hříchy v ní zůstávají za námi a Boží
cesta, Boží požehnání se odvíjí před námi. Nemylme se: svátostí pokání
se nestaneme automaticky lepšími. Naše změny k lepšímu jsou zpravidla
pomalé a mnohdy klopýtavé. Ale svátostí pokání se dostáváme na lepší cestu,

do lepší situace. Bůh pro nás připravuje vlastně obnovenou budoucnost, která je
zas plně podle něho - a čeká, že my se do ní s vírou vydáme.
Všechno, co Bůh tvoří, je vlastně nové. A vše, co Bůh tvoří, je také pro nás známé:
víme totiž, že to, co udělá Bůh, je bezpochyby dobré. Bůh nic jiného než dobro
pro nás netvoří. A tak se každý může těmto novým Božím věcem vydat s důvěrou
vstříc. Lidské novinky jsou ovšem jiné. Člověk dokáže vymyslet něco úplně nového
a přece zas nedokonalého, člověk dokonce může opakovat a prohlubovat v nových
věcech staré chyby. Ostatně komu z nás se to nestalo! Ale to, co je od Boha,
je opravdu jiné. Bůh chce a dokáže dělat dobro neoblomně, vytrvale a pro nás velmi
jemně.
A tak se neohlížejme stále na to, co bylo a neutěšujme se planě tím,
že v budoucnosti bude všechno samo od sebe lepší, ani se nestrašme tím,
že všechno bude jen a jen horší. Budoucnost je Boží. V budoucnosti, a to
od dneška, vznikají dobré Boží věci. Vydejme se jim vstříc. Prosme Boha, aby nás
zbavil našich hříchů, aby nás odvedl od toho, co je zlé a přivedl k tomu, co je jeho,
co je tedy dobré. Abychom měli život v co největší plnosti, totiž život Boží,
ke kterému jsme od křtu povoláni.
/P.Aleš Opatrný, www.pastorace.cz/

Různá oznámení
Tuto neděli 3. dubna v 17:30
proběhne v kostele v Lubině koncert
Kněžské gregoriánské scholy.
Je to příležitost prostřednictvím starobylé
hudby rozjímat o utrpení Ježíše Krista.
**************************************************************************************************

„Za dne ať Hospodin dává svou milost,
celou NOC mu budu zpívat a chválit ho“
Letošní motto Noci kostelů je vybráno z biblické knihy Žalmů.
Žalmy jsou náboženské písně starozákonního Izraele, které
vyzpívávají chvály, prosby a díkůvzdání tak, jak vytryskly ze
srdce autorů na základě jejich osobních zkušeností. Po staletí se stávaly, a stávají se i dnes,
inspirací pro modlitbu v různých životních situacích.
Autor Žalmu 42 popisuje svoje soužení, které na něj doléhá: výčitky a zesměšnění jeho
přátel, touha po Bohu, smutek a samota. V těchto chvílích se ptá: Bože, proč na mě
zapomínáš? Proč je smutná má duše? …Někdy máme i my podobné otázky: PROČ?,
kterými se obracíme na Boha.
Pisatel prožívá smutnou přítomnost v odloučenosti od Boha. Jeho duše „žízní” po Bohu.
Jeho výkřiky se v žalmu postupně mění v modlitbu. Posilou je mu minulá radostná zkušenost

s Bohem, mimo jiné s návštěvou bohoslužby v chrámu. Je to zkušenost i nás křesťanů,
je to zážitek Boha, který je nám blízký, i když ho třeba necítíme. Bůh se s námi může
setkat v kráse chrámu, v kráse bohoslužby, ale i v našich bolestných zkušenostech,
slabostech a ranách. Úzkostný výkřik je pohybem k někomu druhému. Někdy je to
začátek cesty od egoistického „Já“, cesty do vztahu k „ty“- k bližnímu, cesty do vztahu
k „Ty“ - k Bohu.
Ať jste v radosti či smutku, ať zakoušíte krásu či ošklivost, přeji vám, ať nejen o letošní
Noci kostelů nacházíte odpovědi na vaše otázky: PROČ? Ať nacházíte Boha, který je
nám blízký. Jak řekl Origenes: „Hledání Boha ze strany člověka je zápas, který nikdy
nekončí, protože je vždycky možný pokrok.“
/P. Roman Kubín, www.nockostelu.cz/

