
 

13. března - 19. března 2023, DOBA POSTNÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

13.3. 

Pondělí  

po 3.neděli postní 
 

VÝROČNÍ DEN ZVOLENÍ 

PAPEŽE FRANTIŠKA 

St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

14.3. 

Úterý  

po 3.neděli postní 
- - není mše svatá 

Středa 

15.3. 

Středa  

po 3.neděli postní 
St. Jičín 

16:45 pobožnost křížové cesty 

17:30 

za dar zdraví, † manžela,  

† syna, ochranu Boží a Panny 

Marie 

Čtvrtek 

16.3. 

Čtvrtek  

po 3.neděli postní 
- - není mše svatá 

Pátek 

17.3. 

 

Pátek  

po 3.neděli postní 

 

 

St. Jičín 

17:00 pobožnost křížové cesty 

17:30 

dětská mše svatá 

za † rodiče Rybářovy, † syny 

Josefa a Františka, † dceru 

Marii a Boží požehnání pro 

živé rodiny 

Sobota 

18.3. 

Sobota  

po 3.neděli postní 
Petřkovice 17:30 mše svatá v kapli 

Neděle 

19.3. 

4. NEDĚLE  

POSTNÍ  

 
sbírka 

St. Jičín 8:00 

za † Ottu Vahalíka,  

† manželku, † syna, † zetě,  

† rodiče, † sourozence  

a za živou rodinu 

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 

* V pátek bude v rámci výzvy papeže 24 hodin pro Pána přede mší křížová cesta dětí  

a po mši půlhodina společné adorace. 

* Příští neděli bude tichá sbírka na opravy kostela. 

* Postní výzvu pro dospělé najdete ve vchodu: je to A4 s Božím slovem na každý den;  

děti mají výzvu na tento týden z dnešního evangelia: U Ježíše čerpám sílu k odpuštění.  
A úkol: Chci se snažit umět přiznat chybu a omluvit se, když druhému ublížím. A kdo se snažil 

naplnit úkol v tomto týdnu – přelije ze studny do džbánu naběračku vody. 

************************************************************************************************** 
Tuto neděli 12. března se uskuteční křížová cesta pro rodiny s dětmi a mládeží NJ 

děkanátu po stezce VIA CRUCIS. Začátek v 15 hod u kostela v Rybím. Délka trasy cca 2,5 km. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

       12.3.2023        3. neděle postní               16./ročník XIV.                                
Pane, ty jsi skutečně Spasitel světa; dej mi živou vodu, abych už nežíznila. 

 
 

Dialog těch dvou u studny, Boha a hříšné duše, pohled tváří v tvář a z očí  

do očí, odhalení viny, obrácení a proměna, která se zmocní nejen 

samařské ženy, ale i lidí v jejím okolí, - to vše ukazuje, jak by i v nás mělo 

takové obnovující setkání proběhnout. 

V jednom evropském náboženském časopise byl nedávno článek 

s nadpisem Šest dobrých důvodů, proč se zpovídat. Zkusme si je probrat  

a zamyslet se nad nimi. Zkusme je porovnat s různými důvody opačnými, 

s předsudky „proč se nezpovídat“, které ještě stále mezi křesťany jsou. 

o 1.důvod upozorňuje, že kdo se zpovídá, přiznává si své viny.  

Pokud člověk nevidí sám sebe v pravdivém světle, pokud nemá odvahu 

přiznat si slabosti a viny, nežije v pravdě, žije ve zkreslené a klamné 

představě o sobě. Člověk, který nedokáže nebo nechce si přiznat 

chyby, těžko může vůbec duchovně růst, je to člověk stále stejných 

chyb. Teď by někdo mohl namítnout: Ale já si přiznávám chyby. Jenže 

nepokládám za nutné je někomu šeptat do ucha. – Nenechme se mýlit, 

Ježíš dobře věděl, proč řekl apoštolům: „Komu hříchy odpustíte, tomu budou 

odpuštěny…“ Přiznaná, vyslovená vina a rozhodnutí se s ní rozejít a žít jinak, 

je i psychologicky důležitý proces, který daleko víc zavazuje a platí. 

Neznamená jen nějaký neurčitý pocit ve vlastním nitru, ale otevřené, 

závazné jednání s Bohem skrze Církev. Tam dostává člověk motivaci i sílu 

k práci na sobě a k vlastní proměně. 

o 2. důvod zní: Kdo se zpovídá, nenechává Boha čekat.  

Bůh čeká na každého člověka a chce nás učinit dokonalými a radostnými. 

Nemůže to dokázat bez nás. Čeká na ten náš svobodný krok směrem 

k němu. Každý z nás už někdy zažil čekání na někoho nebo na něco.  

Rodiče např. vědí, co to je čekat dlouho do noci, jestli přijde nebo nepřijde 

dospívající syn nebo dcera, s obavami, co všechno se mohlo stát. Jako by 

se Bůh chtěl záměrně s rodiči podělit o to, co On sám jako nejvyšší 

Otec zakouší se všemi svými dětmi. Jak dlouho už tě nechávám, Pane, 

můj Otče, čekat? Jít ke smíření znamená: Vstanu a půjdu k svému Otci. 

http://farnostsj.cz/


o 3. důvod: Kdo se zpovídá, přijímá odpovědnost za druhé.  

Poznává, že jeho hřích není jen jeho osobní věcí, ale že hříchem oslabil celek. 

Tak jako kouř valící se z jediného komínu nad krajinou 

znehodnocuje dýchání mnoha lidí, tak i naše hříchy 

neviditelně otravují atmosféru tohoto světa. Týkají se 

celku, nás všech. Proto cítí člověk vnitřní potřebu  

dát věci do pořádku jak kvůli Bohu, tak kvůli sobě,  

tak kvůli společenství bratří a sester. 

o Pak je tu 4. důvod: Kdo se zpovídá, přijímá mimořádné Boží milosti a dary.  

Jít ke svátosti smíření znamená být obohacen o něco, co nebudu mít,  

když nepůjdu, oč budu chudší a co mi bude v životě scházet. Kdo z nás  

by si nechal ujít různé příjmy, na které má nárok? Kdo by si v běžné praxi např. 

nešel vyzvednout nabízené prémie? Také důvod hodný zamyšlení. 

o A je tu 5. důvod: Kdo se zpovídá, doceňuje pomoc duchovního vedení.  

Mít dobrého zpovědníka znamená také čerpat z jeho zkušeností, z jeho rad  

a modliteb, z jeho vedení. – V oblasti tělesné platí,  

že i průměrný sportovec potřebuje trenéra. Špičkoví 

sportovci potřebují vedení dokonce na vědecké úrovni. 

Jaké nároky se teprve vztahují na oblast ducha, v níž jde 

o naše věčné bytí či nebytí? Zde nestačí jen improvizovat. 

o A konečně 6. důvod: Kdo se zpovídá, zůstává na cestě.  

Zajímavý důvod, ale významný. Sami víme, že jít neznámou krajinou a řídit se 

značkami znamená orientovat se a neztratit směr. Naopak tam, kde 

přestáváme vnímat značky, sejdeme ze správné cesty a bloudíme. Výlet se 

nemusí zdařit. Život je víc než jednodenní výlet. A právě člověk, který se 

pravidelně zpovídá, ověřuje si směr života podle Božích značek, zjišťuje, 

kde a nakolik se od nich odchýlil a znovu si ujasňuje směr a cíl. 

Nevím, kdo z vás si těchto šest důvodů zapamatuje  

a vzpomene si na ně. Pokud si víc členů jedné rodiny 

doma zavzpomíná a dá dohromady, co si zapamatovali, 

mohou si tyto zásady ještě víc do hloubky ujasnit. A pak 

už přijde to setkání tváří v tvář, které tak změnilo život 

ženy i všech ostatních, kteří skrze ni objevili Ježíše. 

Pomoz, Pane, ať stejná milost zasáhne i nás. 
/www.fatym.cz/ 

Různá oznámení 

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

Předminulou sobotu 25.února jsme se s ministranty zúčastnili 
ministrantského turnaje ve fotbale v Příboře.  

Hrálo se ve dvou kategoriích, mladší a starší, v této kategorii jsme 
obhajovali titul z minulého roku. Malým i velkým klukům se moc 

dařilo, jak ve hře, tak i v testu ministrantských znalostí.  
Po velkém zápolení se 
mladší kluci umístili  

na krásném 4. místě.  
Zato kluci starší  

neměli konkurenci  
a suverénně putovní 

pohár vyhráli! 

Děkuji všem moc  
za účast i rodičům  

za pomoc, 

Kuba Sládeček       


