
16. května – 22. května 2022, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář I. týdne  

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

16.5. 

Svátek sv. Jana 

Nepomuckého,  

kněze a mučedníka,  

hlavního patrona Čech 

- - není mše svatá 

Úterý 

17.5. 

Úterý po 5. neděli 

 velikonoční 
- - není mše svatá 

Středa 

18.5. 

Středa po 5. neděli 

 velikonoční 
- - není mše svatá 

Čtvrtek 

19.5. 

Čtvrtek po 5. neděli 

 velikonoční 
- - není mše svatá 

Pátek 

20.5. 

Památka  

sv. Klementa Marie 

Hofbauera, kněze 

St. Jičín 
 

17:30 
 

dětská mše svatá 

za † Cecílii a Aloise 

Vahalovy, † syna, † dcery 

a † vnuka Ladislava,  

za ochranu Panny Marie, 

Ducha svatého a svatého 

Josefa pro živou rodinu 
+ májová pobožnost 

Sobota 

21.5. 

Sobota po 5. neděli 

 velikonoční 
- - není mše svatá 

Neděle 

22.5. 

6. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

St. Jičín 

7:30 
májová pobožnost 

– Litanie k Panně Marii 

8:00 

za živou a † rodinu 

Kuncovu a Žemlovu, 

ochranu Panny Marie  

a dary Ducha svatého 

Palačov 10:00 

mše svatá v kapli 

pouť k Panně Marii 

Pomocnici křesťanů  

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 

* Dnes byla tichá sbírka na opravu fary – díky za vaše dary. 

* Ve čtvrtek v 19:00 v Orlovně (bývalé vinárně) proběhne organizační schůzka  
k Noci kostelů, která se uskuteční v pátek 10. června. 

* V pátek po mši sv. v 18:15 bude v kostele důležité setkání rodičů třeťáků,  
kteří půjdou k 1. sv. přijímání. 

* V sobotu od 9:00 – 21:00 důležité soustředění třeťáků před 1. sv. přijímáním  
na faře. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

     15.5.2022      5. neděle velikonoční         25. / ročník XII. 
Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. 

 

 

V dějinách světa nastal jednou strašlivý den, kdy nenávist, královna 

špatných pocitů, nedostatků a neřestí, svolala narychlo poradu. 

Všechny temné pocity světa a nejzvrhlejší přání lidského srdce 

přispěchaly s velkou zvědavostí. Když se všichni shromáždili, nenávist 

promluvila:  

„Svolala jsem vás dnes proto, že si z celého srdce přeji někoho zabít.“ 

Přítomní se tomu příliš nedivili, neboť nenávist 

vždycky chovala touhu někoho zabít. Přemítali však, 

koho je tak těžké zabít, že je k tomu nenávist 

všechny potřebuje.  „Chci, abyste zabili lásku“, řekla. 

Zlomyslně se usmáli. Nejeden z nich si totiž přál to samé. 

Prvním dobrovolníkem byl špatný charakter. Řekl: „Vydám se lásku zabít 

a ujišťuji vás, že do roka bude po smrti; vyvolám takovou neshodu  

a zuřivost, že to neunese.“  

Za rok se opět sešli, ale velmi je zklamalo, co jim sdělil špatný charakter: 

„Je mi líto, vyzkoušel jsem všechno, ale když jsem zasel nesvár, láska jej 

překonala a šla dál.“ 

Pak se horlivě nabídla ctižádost, okázale předvedla svou moc a řekla: 

„Když špatný charakter neuspěl, půjdu já. Odvedu pozornost lásky 

k touze po bohatství a moci. To ji nenechá v klidu.“ A tak ctižádost 

zaútočila na svou oběť, která skutečně utrpěla ránu, ale přesto se 

rozhodla jít dál, vzdala se veškeré touhy po moci a znovu zvítězila. 

Nenávist rozzuřená z neúspěchu ctižádosti vyslala žárlivost, 

výsměšnou a zvrácenou, která nastražila všechny možné pasti, aby 

lásku svedla z cesty a zranila ji pochybnostmi a nepodloženým 

podezíráním. Láska zmatená tím, co se dělo, plakala a nechtěla zemřít. 

Sebrala odvahu a sílu, přemohla zlobu a vyhrála. 

http://farnostsj.cz/


Rok co rok pokračovala nenávist v boji. Vysílala nejzákeřnější útočníky – 

lhostejnost, sobectví, nezájem, chudobu, nemoc a mnoho dalších; žádný však 

neuspěl. Jakmile láska cítila, že umdlévá, sebrala sílu a všechno překonala. 

Nenávist nabyla přesvědčení, že láska je neporazitelná a řekla ostatním: 

„Nic s tím neuděláme, láska všechno vydržela. Bojujeme spoustu let, ale není 

to nic platné.  

Najednou se v rohu místnosti zvedl nepříliš známý pocit, oblečený v černém. 

Tvář mu zakrýval obrovský klobouk. Podobal se smrti a sebejistě prohlásil:  

„Já lásku zabiji, sprovodím ji ze světa.“ 

Všichni se ptali, kdo to jen je, že má v úmyslu udělat, co jim se nepodařilo. 

Nenávist řekla: „Jdi a udělej to.“ 

Zanedlouho nenávist znovu svolala všechny pocity a oznámila, že se konečně 

podařilo lásku zabít. Měly radost, i když je to překvapilo. Potom promluvil 

pocit v černém klobouku: „Tady vám předávám lásku – mrtvou a zničenou.“  

A bez dalších slov chtěl odejít. 

„Počkej, řekla nenávist“, v krátkém čase jsi lásku úplně zneškodnil, dohnal 

k zoufalství a ona se vůbec nebránila… Kdo jsi?“ Pocit poprvé ukázal svou 

hrozivou tvář a odvětil: „Jsem rutina…“ 

/www.pastorace.cz, z knihy „Příběhy pro uzdravení duše“,  

autor: Jose Carlos Bermejo, vydalo nakladatelství Portál/ 

Různá oznámení 

Překlad dopisu adoptivního indického 
chlapce Jeevana Karanje  

ze dne 14.3.2022 (doručeno v květnu) 

Milí přátelé, jak se vám daří? Já se mám dobře a jsem zdráv. Doufám,  

že také vy se těšíte dobrému zdraví. 

Navštěvuji běžnou výuku. Ukončil jsem zkoušky, dostal dobré známky  

a dostal vyznamenání. Připravuji se na závěrečné zkoušky, které budou 

v termínu 24.-31.března. Učitelé mi pomáhají, abych se dobře učil a měl 

dobré známky. 

V prosinci jsme měli radostnou oslavu Vánoc. Mládež naší farnosti 

zorganizovala kulturní program a několik soutěží pro děti a rodiny. Účastnil 

jsem se kulturní události Bala Milana, kde se všichni sešli a předvedli svůj 

talent. Soutěžil jsem v mluvních dovednostech a hrál hry. V řečnické 

soutěži jsem získal 3.místo. Byl to den plný zábavy a smíchu. Byl jsem 

šťastný, že jsem se mohl účastnit. Také jsme si všichni dali dobré jídlo. 

Každou neděli chodím do kostela spolu s mými rodiči. Během postní 

doby jsem chodil na křížovou cestu o nedělích. V té době jsem také 

myslel na vás a modlil se za vás a vaše rodiny. 

Děkuji vám za poskytnutí školného a za vánoční dárek. Bylo to moc 

užitečné. Vaše štědrost, láska, péče a zájem, který prokazujete mi  

a mé rodině, je pro nás skvělá pomoc. Doma se nám daří a všichni vás 

moc pozdravují. Také na vás pamatujeme a modlíme se na vaše úmysly 

během naší rodinné modlitby. 

Nyní se začíná oteplovat a přichází léto.  

Do června je to náročné období, které je 

extrémně teplé. 

Závěrem vám všem přeji milostiplnou 

dobu postní a velikonoční radost. 

 Kéž nám Pán žehná. 

Mnohokrát vám děkuji. 

S láskou Jeevan 

********************************************************************* 

Biskupství ostravsko-opavské a Centrum pro rodinu srdečně zve v úterý 

24. května 2022 do Ostravy na Diecézní setkání seniorů.  

Program: 

9:30 – katedrála Božského Spasitele –  mše svatá – celebruje biskup 

Martin David 

10:30 – biskupství – občerstvení 

11:00 – přednáška „Jak pečovat o láskyplné vztahy s dospělými 

dětmi a vnoučaty“ 

13:00 – koncert cimbálové muziky VRZUŠKA. 

********************************************************************* 

Víkend pro ženy se již tradičně uskuteční na oblíbeném poutním 

místě Cvilín u Krnova, a to v termínu 27. - 29. května 2022.  
Na programu bude biblická žena Ester, duchovní slovo, 
možnost ztišení, svátosti smíření, mše sv., ale také 
vzájemné sdílení, výtvarné tvoření, procházka, biblické 
židovské tance. 

Cena: 1.000,- Kč (nájem, stravování, lektorné). 

Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617. 

http://www.pastorace.cz/
http://www.portal.cz/
mailto:jdostalova@prorodiny.cz

