
 

20. března -  26. března 2023, DOBA POSTNÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

20.3. 

Slavnost SVATÉHO 

JOSEFA, SNOUBENCE 

PANNY MARIE  

– doporučený svátek 

St. Lhota 15:00 
pohřeb – Petr Škrabák   
pohřební obřad beze mše sv. 

St. Jičín 17:30 
za † rodiče Rosovy, † zetě, 

duše v očistci a živou rodinu 
/intence z 22.3./ 

Úterý 

21.3. 

Úterý  

po 4.neděli postní 
- - není mše svatá 

Středa 

22.3. 

Středa  

po 4.neděli postní 
St. Jičín 

15:00 pohřeb-Ludmila Bezděková  

- není večerní mše sv. 

Čtvrtek 

23.3. 

Čtvrtek  

po 4.neděli postní 
- - není mše svatá 

Pátek 

24.3. 

Pátek  

po 4.neděli postní 
St. Jičín 

16:45 pobožnost křížové cesty 

17:30 
za † rodinu Janovskou, 

Hasalovou a za živé rodiny 

Sobota 

25.3. 
Slavnost 

ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 

Loučka 17:30 mše svatá v kapli 

St. Jičín 19:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

Neděle 

26.3. 

 

Začátek letního času 

02:00  03:00 
 

5. NEDĚLE  

POSTNÍ  
 

sbírka 

St. Jičín 8:00 

za † rodiče, prarodiče, za živé 

a † rodiny z obou stran  

a za duše v očistci 

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 

* Děkuji za dnešní tichou sbírku na opravy kostela.  
 
*V pátek bude v 18.15 pro biřmovance přednáška na téma: Prožívání Svatého týdne.  
Bude přednášet biskup Martin, biřmovanci připravte si otázky. 
 
*Příští neděli bude sbírka na opravy nové budovy Centra pro rodinu. 
 
*Příští neděli bude po mši svaté na faře farní kavárna. Prosím o donesení něčeho dobrého  
ke kávě. 

*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 změnit pohled. 

Konkrétní úkol: Budu v modlitbě každý večer děkovat za to, co bylo ten den krásného. 
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Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě následuje, bude mít světlo života. 

Bratři a sestry, 

prožíváme postní dobu. Má to být doba obnovy našeho křesťanského 

života. Křest byl vždy chápán jako jakési vnitřní osvícení, prohlédnutí, 

uzdravení vnitřního zraku. Proto čteme evangelium uzdravení slepého 

od narození. Křest neznamená nasadit si nějaké růžové 

brýle, ale naopak sundat z očí šupiny, které nám  

ve správném vidění brání. Většina tzv. normálních lidí 

totiž dobře nevidí.  

Podepřu to jednou zkušeností: Když jsem jel asi před měsícem 

vlakem, u protějšího okna seděli čtyři muži ve věku kolem 60 let. Bylo 

dopoledne, vlak měl zpoždění (kolem 10minut). Četl jsem si  

a u protějšího okna se vedl živý hovor: „Kdyby ty naše dráhy jednou jely 

načas. V Japonsku vracejí jízdné, když se vlak opozdí o několik minut.  

U nás je zázrak, když vlak jede načas…“ Takovým stylem se vedla debata 

i dál. Chtělo se mi smát, pak mi z toho bylo smutno.  

A protože ty řeči byly myšleny zřejmě vážně, chtěl jsem se jít zeptat, 

jestli slyšeli nebo četli něco o hospodářských problémech, se kterými 

se Japonsko momentálně potýká; jestli slyšeli něco o velkém 

zemětřesení, které je před rokem opět postihlo, a o jiných okolnostech 

(a koneckonců jestli četli něco o vysokorychlostních 

tratích TGV ve Francii, které svou rychlostí  

a dokonalostí ty japonské předčí už víc než 10 let). 

Bylo mi smutno z toho, že lidé zralého věku, kteří by 

měli být plni životní moudrosti, jsou tak slepí, jejich 

rozhled je tak primitivní a jejich řeči tak ubohé. 

Jejich slepota byla dvojí: za prvé – v nepravdivých nebo 

překroucených informacích, které šířili, a za druhé – jak sami sebe 

vnímali jako ukřivděné chudáčky, kteří se mají zle (a jak se všechno 

kolem nich děje špatně). Ano, člověk v důsledku dědičného hříchu 

poznává velmi nesnadno plnou pravdu. Ať se to týká informací o světě 

kolem nás nebo nás samotných. Jednak získávat pravdivé informace  

http://farnostsj.cz/


je obtížné a my jsme pohodlní, jednak je nám pravda často nepříjemná. 

Pokud sama vyplývá na povrch, máme zase tendenci si ji upravovat. A jaký 

je výsledek takového našeho postoje k pravdě? Nevnímáme realitu takovou, 

jaká je, ale jenom takovou, jakou bychom ji chtěli mít. Nechceme slyšet  

o tom, že máme hříchy, že já jsem spoluodpovědný za zlo ve světě. Jestliže 

něco provedu, bojím se přiznat, bojím se přijmout fakt: ano, já jsem to 

pokazil, já jsem nešikovný. Tato pravda člověka (zvláště nás muže) drtí,  

sráží k zemi. Ale je tu ještě druhá půlka pravdy: pravda o Bohu, který miluje 

i toho největšího hříšníka, pravda o Ježíši Kristu, který odpouští hříchy. 

Ježíš uzdravil slepce, otevřel mu oči, aby viděl skutečnost tak, jak je,  

ale představil se mu zároveň jako Mesiáš, což je ta útěšná 

část pravdy. Není žádný snílek, ale člověk (muž) reality. 

Potírá hříchy a nazývá je pravými jmény, ale zároveň  

je odpovědí, vlévá lidem novou naději do života. 

Lékařem přece není ten, který dává člověku falešné naděje, ale který 

nazve nemoc jejím jménem a začne ji (i když třeba ne bezbolestně) léčit.  

Čím horší nemoc člověka postihne, tím je po uzdravení šťastnější.  

Totéž platí u lékaře Ježíše, který léčí ve svátosti smíření. Bolesti se 

nevyhneme, ale bez léčby nás čeká smrt, a to věčná. Vyberme si tedy raději 

tu lepší variantu – variantu věčného zdraví a štěstí. 

/Zamyšlení nad evangeliem 4.neděle postní, www.fatym.cz/ 

Různá oznámení 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V termínu od pátku 24.3. do neděle 26. 3. se na Svatém Hostýně 

uskuteční duchovní  obnova, kterou povede Ing.Mgr.Václav Čáp  

na téma Vnitřní uzdravení. Bližší informace a přihlášení  

na tel. 573 381 693 – 4 anebo na www.hostyn.cz/exercicie. 
*********************************************************************************** 

SETKÁNÍ CHLAPŮ 
Spolek Společný svět – centrum pro rodinu, z.s. srdečně zve chlapy zblízka i daleka  
na Setkání v postní době, kterým nás na téma Svatý Josef - muž spravedlivý, provede  
P. Vojtěch Janšta. Setkání se uskuteční v neděli 26.3. 2023 v Základní škole Kozlovice. 
Program: 13:30 – 13:50 příjezd účastníků 

• 14:00 – 18:15 přednášky, skupinky, občerstvení 

• 18:30 – 19:00 adorace v kostele 

• 19:00 – 22:00 možnost posezení u piva 
Možnost svátosti smíření, malé občerstvení zajištěno, přezůvky s sebou … buben vítán :) 
Účast potvrďte do 24.3.2023.  Více informací a přihlášení na tel. 777 06 14 24 (Petr Pindel). 

 

Milí farníci, 

přijměte pozvání na společný nedělní filmový podvečer.  

V neděli 2. dubna 2023 v 16:30 hodin v Orlovně  

(býv. vinárně) promítneme americký film Zlom,  

který vznikl podle neuvěřitelného skutečného příběhu.  

Film z roku 2019 je fascinující připomínkou,  

že víra  a láska mohou přinést vlnu naděje  

a někdy dokonce i zázrak. 

Těšíme se na vás. 

http://www.hostyn.cz/exercicie

