
 

27. března -  2. dubna 2023, DOBA POSTNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

27.3. 

Pondělí  

po 5. neděli postní 

Palačov 15:00 pohřeb – Lucie Macháňová  

St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

28.3. 

Úterý  

po 5.neděli postní 
- - není mše svatá 

Středa 

29.3. 

Středa  

po 5.neděli postní 
St. Jičín 

16:45 pobožnost křížové cesty 

17:30 

za † manžela, † 2 bratry  

a rodiče z obou stran, duše 

v očistci a Boží ochranu  

na přímluvu Panny Marie  

pro živou rodinu 

Čtvrtek 

30.3. 

Čtvrtek  

po 5.neděli postní 
St. Jičín 9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

Pátek 

31.3. 

Pátek  

po 5.neděli postní 
St. Jičín 

16:00-
17:00  

příležitost ke svátosti smíření 
(cizí zpovědník) 

16:45 pobožnost křížové cesty 

17:30 
dětská mše svatá 
za † Josefa Hatlapatku, † rodiče 

z obou stran a za živou rodinu 

Sobota 

1.4. 

Sobota  

po 5.neděli postní 
 

1.sobota v měsíci 

Hůrka 17:30 mše svatá v kapli 

Neděle 

2.4. 

 

KVĚTNÁ 

(PAŠIJOVÁ) 

NEDĚLE  
 

žehnání ratolestí  

a průvod 

St. Jičín 
8:00 

za † Marii a Františka 

Segeťovy, † rodiče z obou stran, 

Boží požehnání a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu 

14:00-

16:00 
příležitost ke svátosti smíření 
(2 zpovědníci) 

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 tichou sbírku na opravy kostela, která vynesla na Starém Jičíně 18 546,- Kč,  
ve Starojické Lhotě 3 280,- a v Petřkovicích 1 690,- Kč. Děkuji i za dnešní sbírku, která jde  
na opravy nové budovy Centra pro rodinu. 

* Příští neděli je Květná neděle, bohoslužba začne před kostelem žehnáním ratolestí – tak si je 
prosím doneste. 

* Příští neděli bude v Orlovně (bývalé vinárně) od 16:30 promítání filmu Zlom. 

* Děkuji všem, kdo tento týden pomáhali na faře (zahrada, sklep). 

* Prosím, asi zejména ženy, o brigádu na úklid kostela a fary před Velikonocemi. 

* 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 důvěru v Boha.  

A úkol: Nechám si (např. od rodičů či prarodičů) vyprávět o tom, jak jim Bůh v životě pomohl. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

       26.3.2023        5. neděle postní               18./ročník XIV.                                
Já jsem vzkříšení a život, praví Pán; kdo věří ve mne, neumře na věky. 

Ježíš nedělal svá znamení, své zázraky proto, abychom 

se hodně divili. Dělá je proto, abychom mu věřili. 

Smrt člověka přitahuje i děsí. Je to zcela jistý bod našeho života: jakkoliv 

jsou lidé různí - někdo bohatý, jiný chudý, někdo zdráv a jiný nemocen, 

zemřeme všichni. Se smrtí, a to se svou vlastní, se rozhodně setkáme  

a budeme vůči ní zcela bezmocní. Podobně jako jsme bezmocní vůči 

hříchům, které jsme udělali a které nemůžeme už nijak změnit.  

My jsme bezmocní, ale totéž neplatí o Bohu. Vzkříšení Lazara je toho 

znamením. A je to znamení velmi výmluvné, protože Ježíš zasahuje tam, 

kde člověk už nijak zasáhnout nemůže. Lazar, ležící několik dní v hrobě, 

takže už je ze zápachu zřejmé, že se rozkládá, je Ježíšem přiveden k životu. 

Tak, jako člověk, zapletený do zla, člověk, který 

vykonal větší či menší řadu zlých a neodčinitelných 

skutků, je zcela vzkříšen odpuštěním. Tak jedná Bůh, 

toto může udělat Bůh a jedině Bůh. Toto můžeme 

čekat od Ježíše: že nás zbaví hříchů a tedy i věčné 

smrti, která je důsledkem hříchů.  

A vzhledem k našim životním zkušenostem je to stejně nepochopitelné 

a neuvěřitelné, jako vzkříšení někoho, kdo byl už tři dny v hrobě, kdo byl 

skutečně mrtvý. Čím více ale člověk zná Boha, tím méně ho to překvapuje. 

Protože Bůh je sám zdrojem života, protože Bůh chce život člověka a ne 

jeho smrt, může takto jednat. Může odstranit z našich životů příčinu věčné 

smrti, a tou je hřích. A tak nám může dát vzkříšení, které není jen návratem 

do tohoto života, ale může nás vzkřísit pro věčnost, tedy pro sebe.  

Není to zcela lehké pochopit, ale je třeba si uvědomit, že křtem jsme 

získali skutečný Boží život, že tento život je silnější než smrt. Je třeba si 

uvědomit, že hřích v nás vždy kus za kusem rozšiřuje prostor smrti  

a odpuštění ho zas likviduje a dělá místo životu. Pokud jsme zažili skutečné 

odpuštění hříchů, potom jsme zažili věc větší, než bylo vzkříšení Lazara! 

Protože vzkříšený Lazar se vrátil zas do tohoto života, do smrtelného 

života. Jenže odpuštění hříchů nám otevírá život bez omezení, věčný život 

u Boha. A to je něco, co nesnese srovnání s ničím na této zemi. 

http://farnostsj.cz/


Ježíš nedělal svá znamení, své zázraky proto, abychom se hodně divili.  

Dělá je proto, abychom mu věřili. Abychom věřili jeho slovům, která jsou,  

jak píše Janovo evangelium, „duch a život". Chce, abychom věřili tomu,  

co o svém Otci, o sobě samém a o našem věčném údělu řekl. Protože víra 

v Ježíšovo slovo vede k životu, a to jak k plnému životu tady na zemi,  

tak k věčnému životu v Bohu. A víra nestojí na tom, že jsme viděli něco 

podivuhodného, ale na tom, co nám Ježíš řekl a ovšem také na tom, že jsme 

mnohé ve vlastním životě poznali jako pravdivé. 

Má-li tedy člověk za sebou skutečně hlubokou zkušenost odpuštění hříchů, 

ví, jak mocný je Bůh. Ví, že to, co Bůh dává, převyšuje lidské představy.  

A v tom případě pak člověk s Bohem počítá. Nechodí si v životě jen sám  

ani se nestará jen o dobré pakty s druhými lidmi, ale počítá s tím, který je 

původcem i dárcem života, kterému je třeba věřit více, než komukoliv jinému. 

/P.Aleš Opatrný, www.pastorace.cz/ 

Různá oznámení 

Tým nadačního fondu CREDO CZ srdečně zve na jednodenní  

duchovní obnovu Otcovo Srdce, kterou povede Pavol Strežo (SK),  

manželé Palačtí a tým Otcova srdce.  
 

Obnova se uskuteční 1. 4. 2023 od 9:00 v Kongresovém centru Zlín. 

Cena je 150 Kč/os., děti do 18 let mají vstup zdarma. 

V rámci programu se můžete těšit na přednášky, svědectví, mši svatou,  
modlitbu chval vedenou společenstvím Invite a na modlitební večer vedený 
společenstvím Projekt ON. Program je zaměřený na zakořenění identity Božích 
synů a dcer a uzdravení vnitřních zranění. 
 

Více informací a přihlášku najdete na www.credonf.cz/blog/otcovo-srdce-2023 

Přihlašování bude možné do středy 29. 3. 2023.  
Přijďte zakusit Boží Otcovskou lásku, dobrotu, odpuštění a přijetí. 
 

Těšíme se na společný čas, tým nadačního fondu CREDO CZ. https://www.credonf.cz 

************************************************* 
Zveme muže, manžele, otce  
na postní jednodenní setkání,  
které povede P. Petr Glogar. 

Termín: sobota 1. dubna 2023  
Čas: 9.00 - 17.00 hod. 
Místo: klášter kapucínů, 14, Olomouc 

(parkování lze neplaceně v blízkosti kláštera nebo u slovanského domu)  
Cena: 300,- Kč příspěvek na režie, oběd a občerstvení.  
Přihlašujte se do 30. března 12.00, poté možnost přihlášení bez zajištění oběda. 
Přihláška a další informace na: www.rodinnyzivot.cz 

„Den s A. C. Stojanem“ představí život i beatifikační 
proces olomouckého arcibiskupa 

Příležitost seznámit se s osobou olomouckého arcibiskupa Antonína Cyrila Stojana v roce 

stého výročí jeho úmrtí nabízejí všem zájemcům pracovníci arcidiecézního Centra pro školy 

ve spolupráci s Cyrilometodějskou křesťanskou akademií. „Den s A. C. Stojanem“  

se uskuteční v sobotu 1. dubna 2023. Program zahájí v 9:30 mše svatá, v kostele  

sv. Anny vedle olomoucké katedrály ji bude celebrovat biskup Antonín Basler. 

Poté se účastníci přesunou do budovy arcibiskupské kurie, kde po zahájení a úvodních 

pozdravech (od 10:30) následují dvě přednášky: v 10:40 o životě a době A. C. 

Stojana promluví doc. Jaroslav Šebek z Historického ústavu Akademie věd a po přestávce 

pak ve 12:00 bude o procesu Stojanova blahořečení hovořit biskupský delegát pro 

svatořečení P. Jiří Zámečník. Program ve 12:30 uzavře diskuzní panel s přednášejícími. 

K dostání bude také časopis Stojanoviny a nově vydaná novéna k A. C. Stojanovi. 

Podrobnější informace k účasti poskytne Helena Polcrová z Centra pro školy  

na e-mailu polcrova.helena@ado.cz. 

Arcibiskup Stojan má spojitost i s ostravsko-opavskou diecézí, přičemž nejde jen o to,  

že její podstatná část byla v době, kdy nosil arcibiskupskou mitru, součástí olomoucké 

arcidiecéze. Studoval totiž na piaristických školách ve Staré Vodě (tamní poutní chrám sv. 

Anny spadá pod duchovní správu farnosti Moravský Beroun) a v Příboře. V tomto městě byl 

v letech 1876–1887 též kaplanem. Během svého působení v čele arcidiecéze vysvětil 

nespočet kněží, mj. i rodáka ze Studénky Františka kardinála Tomáška. Biřmoval tisíce 

biřmovanců a ve Staré Bělé dokonce během udílení 

této svátosti vyčerpáním omdlel. Měl výrazný podíl  

i na stavbě či opravách řady kostelů, z naší diecéze 

připomeňme např. jenom ten v Ostravě-Hrabůvce, 

Dolních Životicích, ve Strahovicích, potažmo kapli 

v Mniší. Ještě jako probošt kroměřížský např. posvětil 

základní kámen kostela v Háji ve Slezsku. 

Krom toho stál u zrodu první Charity na území dnešní České republiky a zasloužil se  

o obnovu a povznesení nejvýznamnějších moravských poutních míst – Svatého Hostýna   

a Velehradu. Zajímavostí rovněž je, že jeho jméno nese náměstí v Ostravě-Mariánských 

Horách a ulice v Opavě a Příboře. 

Právě v posledně jmenovaném městě bude v sobotu 15. dubna před farním kostelem 

odhalena socha arcibiskupa Antonína C. Stojana. Setkání začíná v 9:30 a naváže  

na něj vernisáž výstavy o arcibiskupovi. (Výstava bude ve farním kostele k vidění  

po bohoslužbách a dále pravidelně v sobotu dopoledne a v neděli odpoledne.) Z chrámu 

Narození Panny Marie se pak účastníci přesunou do refektáře piaristického kláštera  

na přednášku „Tatíček Stojan v životě a paměti“ historika Jaroslava Šebka,  

která začíná v 10:40.        / www.doo.cz/ 

http://www.credonf.cz/blog/otcovo-srdce-2023
https://www.credonf.cz/
http://www.rodinnyzivot.cz/
https://www.doo.cz/posledni-zpravy/2903-papez-uznal-heroicke-ctnosti-arcibiskupa-a-c-stojana.html
https://www.doo.cz/posledni-zpravy/2903-papez-uznal-heroicke-ctnosti-arcibiskupa-a-c-stojana.html
mailto:polcrova.helena@ado.cz
https://www.doo.cz/posledni-zpravy/5542-pred-100-lety-birmoval-a-c-stojan-ve-stare-bele-vycerpanim-zkolaboval-presto-misi-dokoncil.html

