
11. dubna – 17. dubna 2022 
DOBA POSTNÍ, VELIKONOČNÍ TRIDUUM Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

11.4. 

Pondělí  

Svatého týdne 
St. Jičín 

16:30-

17:30 
příležitost ke svátosti smíření 

17:30 za † maminku Irenu Indrákovou 

Úterý 

12.4. 

Úterý  

Svatého týdne 
- - není mše svatá 

Středa 

13.4. 

Středa 

Svatého týdne 
St. Jičín 

15:00 pohřeb–Hermína Bezděková  
16:30-

17:30 
příležitost ke svátosti smíření 

16:45 pobožnost křížové cesty 

17:30 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní, za † rodiče, 

3 † syny, duše v očistci  

a ochranu Boží na přímluvu 

Panny Marie pro živé rodiny 

Čtvrtek 

14.4. 

ZELENÝ  

ČTVRTEK 
St. Jičín 17:30 

za živou a † rodinu Hasalovu, 

Janovskou, Cigánkovu a na jistý 

úmysl 

Pátek 

15.4. 

VELKÝ PÁTEK 

den přísného postu 
 

sbírka  

St. Jičín 

15:00 PAMÁTKA UMUČENÍ PÁNĚ 

po skončení velkopátečních obřadů 

bude pobožnost křížové cesty v přírodě 

Sobota 

16.4. 

BÍLÁ SOBOTA 
 

Velikonoční vigilie 
St. Jičín 

8:00- 

20:00 
ADORACE U BOŽÍHO HROBU  

20:00 za farníky 

Neděle 

17.4. 

Slavnost 
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 
 

sbírka  

St. Jičín 8:00 
za farníky 

žehnání pokrmů 

St. Lhota 10:00 
mše svatá  

žehnání pokrmů 

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

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

OHLÁŠKY 
* Prosím ochotné ženy o úklid kostela v úterý ve 14:00. 

* Nácviky ministrantů na Velikonoce: čtvrtek 17:00, pátek 14:00, sobota 18:30 - kluci přijďte včas! 
* V sobotu bude u Božího hrobu kasička, do které můžete přispět na kostely ve Svaté Zemi. 
* Na Bílou sobotu bude tichá adorace u Božího hrobu od 8:00 do 20:00. Zapište se, prosíme,  
na listinu (v předsíni kostela). 
* Příští neděli bude sbírka na kněžský seminář v Olomouci a sbírka na faru bude až 24.4. 

Postní aktivita pro farnost 

* Postní výzva na další týden: zkusím si ve Svatém týdnu víc všímat,  

co všechno pro mě Bůh udělal a dělá (skrze rodiče, blízké atd.)  

a děkovat mu za to večer v modlitbě. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

       10.4.2022           Květná neděle        20. / ročník XIII. 
Kristus byl poslušný až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto ho také Bůh povýšil  

a dal mu Jméno nad každé jiné jméno. 

http://farnostsj.cz/


 

DUCHOVNÍ SLOVO 

Jistí novomanželé se rozhodli strávit romantické chvíle svých líbánek ve 
vybraném hotelu. V určeném termínu dorazili do hotelu a sluha je uvedl  
do objednaného pokoje. Jaké však bylo jejich zklamání při vstupu do pokoje. 
Pokoj nebyl útulný, nebyl z něj žádný romantický výhled, koupelna stísněná, 
dokonce ani postel pořádná, pouze starší lehátka s proleženými matracemi, … 

Celí rozlámaní a rozmrzelí si manželé stěžovali šéfovi hotelu. Ten přišel i se sluhou, trpělivě 
je vyslechl a pak se sluhy zeptal: „Otevřel jste dveře do vedlejší místnosti?“ Sluha se přiznal, 
že ne. A protože novomanželé se domnívali, že jsou to dveře do úklidové místnosti, 
neotevřeli je také. Když šéf hotelu ty dveře otevřel, ukázala se za nimi nádherná prostorná 
ložnice, s širokou a pohodlnou postelí, kouzelným výhledem z oken a košem ovoce  
a čokolády na stolku. Dovedete si představit, že ti dva mladí stáli na prahu místnosti  
a překvapením zírali na skvěle zařízenou ložnici s přepychovou koupelnou. Byli smutní, 
nešťastní i naštvaní, že si tohle nechali ujít, protože se domnívali, že za dveřmi je něco úplně 
jiného. 

Přirozeně nás napadne otázka: Proč se ty dveře nepokusili otevřít? Možná bychom našli 
mnoho příhodných odpovědí – od lidské hlouposti, po nedokonalé služby hotelového sluhy. 
Jedna odpověď by pro nás však mohla být nejen zajímavá, ale i poučná: Protože si mysleli, 
že místnost, ve které se nacházejí, je vším, co mají k dispozici. Zůstali uvězněni ve své 
realitě. I nám se někdy zdá, že to, co prožíváme, není ve skutečnosti tím, po čem toužíme. 
Podobáme se lidem, kteří žijí v jakési předsíni, a myslí si, že je to vše, co je čeká, že není 
žádná jiná perspektiva. Naříkají a sténají, jsou rozlámáni životem, nespokojeni se svým 
osudem, se svou bolestí či trápením, bez vyhlídky na něco lepšího. Možná tuší, že něco je 
špatně. Ne v jejich úsilí a snaze se co nejlépe se vším vyrovnat, ale tam někde uvnitř se 
ozývá touha, která je vlastně příčinou stesků a zklamání, protože dotvrzuje, že život nemůže 
být spokojený v předsíni, když je v nás touha po nádheře pokoje. 

Ježíš Kristus svou smrtí a vzkříšením nám ty pravé dveře otevřel. Položen do hrobu vstal 
třetího dne a překonal nadvládu smrti. Vyšel „otevřenými dveřmi“ hrobu. Otevřel dveře  
ke skutečnému životu, do nádherných pokojů, které nám šel připravit u svého Otce. 
Radostné aleluja rozlévá tuto radost, chce vyzpívat nádheru života s Bohem.  

Ano, ještě žijeme v předsíni, kterou je pro nás tento svět. Mnohé nás možná tíží, sužuje, 
trápí, či leká. Ale už víme, že to pravé je za odemčenými dveřmi, za kterými stojí On, 
vzkříšený. Život zde, to není všechno, co máme. Je nám zaslíbeno dědictví, království 
nebeského Otce, blažený život nebešťanů. Život v definitivní plnosti. Tedy, pokud jej 
budeme chtít přijmout. 

/Aleš Ligocký, trvalý jáhen/ 

Různá oznámení 
Farnost Nový Jičín pořádá ve dnech 5.5. až 8.5.2022 poutní poznávací zájezd  
do Polska (Toruň, Gdaňsk, Sopoty, Hel, Malbork, Čenstochová).. Jsou ještě 

poslední volná místa a je třeba se přihlásit co nejdříve (pokud možno v úředních 
hodinách novojičínské farní kanceláře). Bližší informace můžete najít na 
www.fnj.cz (příp. v našem farním zpravodaji č.18 ze dne 27.3., což je uloženo v archivu 

na farních stránkách farnostsj.cz). Nabízí se také možnost dojet pro zájemce  

i na Starý Jičín 😊 

Čeští a moravští biskupové děkují všem, kdo pomáhají 
Biskupové Čech, Moravy a Slezska děkují všem lidem dobré vůle, kteří nezištně pomáhají 

uprchlíkům z okupovaného území Ukrajiny. 
Prosíme vás, abyste ve svém bohulibém konání nepolevovali,  

a nadále v něm, dle svých možností, pokračovali. Pomoc může mít 
rozličnou formu, nemusí se primárně jednat o materiální a finanční 

dary či poskytnuté ubytování. Důležité je, aby těžce zkoušení lidé na 
útěku ze své vlasti znovu získali pocit bezpečí, důvěry a sounáležitosti. Toho lze docílit  
i drobnými projevy úcty a sympatií (třeba jen pozváním na kávu, rozhovorem, radou, 
nabídkou pomoci s orientací v neznámém prostředí apod.). 

Ještě jednou děkujeme za vaši nezištnou pomoc lidem, kteří prchají před hrůzami války 
a žehnáme vám i vašim blízkým. 

Jménem českých a moravských biskupů Mons. Jan Graubner,  
arcibiskup olomoucký a předseda ČBK spolu s členy Stálé rady ČBK 

 

Nový Jičín – Štramberk "Via Crucis"  
Křížová cesta z Nového Jičína do Štramberku na vrch Kotouč 
je dlouhá 8,5 kilometru a řadí se tak mezi české,  
ale i středoevropské unikáty. Začíná v Novém Jičíně nedaleko 
hřbitova na konci Slezské ulice, vede přes obec Rybí až  
do Štramberku. Křížovou cestu postavili v 17. století jezuité, jimž 
místní krajina připomínala Svatou zemi. Měla čtrnáct zastavení 
– dvanáct zděných kapliček, kapli svatého Jana Křtitele a Boží 
hrob v jeskyni. Část cesty – dochovalo se sedm kapliček – 
zanikla v důsledku lámání vápence v kamenolomu. Křížová 
cesta byla opravena a požehnaná v červnu 2013 ostravsko-
opavským biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem.  

Na Zelený čtvrtek 14. 4. od 22:00 připravila mládež novojičínského děkanátu noční 
křížovou cestu na Via crucis. 

https://fnj.cz/akce/poutne-poznavaci-zajezd-do-polska/
http://www.fnj.cz/

