
 

Po dobu trvání nouzového stavu budou kněží slavit mše svaté bez účasti lidu  
na úmysly, na které by byly slouženy veřejně. 

19. dubna – 26. dubna 2020, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář 2.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Neděle 

  19.4. 

2. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Neděle  

Božího milosrdenství 

St. Jičín 

8:00 
BEZ ÚČASTI LIDU 

za farníky 

9:00 - 

10:30 

možnost individuálního přijetí  

sv. přijímání (po skupinkách) 

St. Lhota - není mše svatá  

Pondělí 

20.4. 

Pondělí po 2.neděli 

velikonoční 
St. Jičín - 

za † paní Annu Holubovou  

a živou rodinu 

Úterý 

21.4. 

Sv. Anselma, 

biskupa a učitele 

církve 

St. Jičín - 

za † rodiče a prarodiče, za duše 

v očistci, na poděkování za přijatá 

dobrodiní a vyprošení další 

pomoci a ochrany Boží a Panny 

Marie pro živé rodiny 

Středa 

22.4. 

Středa po 2.neděli 

velikonoční 
St. Jičín - 

za † manžela a Boží požehnání 

pro živou rodinu 

Čtvrtek 

23.4. 

Svátek sv. 

Vojtěcha, biskupa  

a mučedníka, 

hlavního patrona 

pražské arcidiecéze 

Hůrka - není mše svatá 

St. Jičín - není mše svatá 

Pátek 

24.4. 

Sv. Jiří, mučedníka 

Sv. Fidela  

ze Sigmaringy, 

kněze a mučedníka 

St. Jičín - 

za † Františka Hasala,† manželku, 

za dar zdraví a ochranu Boží  

a Panny Marie pro živé rodiny 

Sobota 

25.4. 

Svátek  

sv. Marka, 

evangelisty 

St. Jičín -  

za † Antonína a Marii 

Štramberské, † 2 syny, rodiče 

z obou stran, ochranu Boží  

a Panny Marie pro živou rodinu 

Neděle 

   26.4. 

 3. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

St. Jičín  

8:00 

BEZ ÚČASTI LIDU 

za † Anastázii Bajerovou,  

† manžela, syna, sourozence  

a duše v očistci 

9:00 - 

10:30 

možnost individuálního přijetí  

sv. přijímání (po skupinkách) 

St. Lhota - není mše svatá  

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

Sledujte přímé přenosy bohoslužeb na TV NOE, radiu Proglas či internetu -  www.mseonline.cz 

Během týdne (mimo dobu bohoslužeb) bude možnost soukromé modlitby  
v otevřené předsíni starojického kostela.  

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

  2. neděle velikonoční – BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 

    19.4.2020                                          21./ročník XI. 
Protože jsi mě uviděl, Tomáši, uvěřil jsi, praví Pán; blahoslavení, kdo neviděli, a uvěřili. 

Zachraňujme duše těch, kteří umírají sami  
a bez svátostí, jsou jich stovky 

Výzva pro kněze i laiky k záchraně těch, kteří v důsledku pandemie umírají 
osamoceni bez možnosti přijetí svátosti, bez možnosti přítomnosti a pomoci 
kohokoli, bez možnosti rozloučení se s blízkými. Kněží, ale i my, laici, máme 
mocný prostředek k záchraně duší pro věčnou spásu. 

Giovanni Zenone, profesor víry a kultury vybízí: (překlad z italštiny) 

„V tomto okamžiku pohotovosti způsobené koronavirem chci dát důležité aviso pro 
všechny nás křesťany. Tento koronavirus nás volá k obrácení - konverzi, ale především 
nás volá k velké misii. Víme, že smysl našeho života je jít do nebe, zachránit duše.  
Přivést co nejvíce duší do nebe. Objektivem našich křesťanů není zachránit život v tomto 
světě, na této zemi, ale zachránit ho na celou věčnost. V těchto chvílích jsou tisíce, tisíce 
nemocných, kterým reálně hrozí, že zemřou sami, kteří umírají bez svátostí a bez 
jakékoliv duchovní asistence, bez něčí pomoci. Je důležité, abychom dělali to, co je  
v našich možnostech, zachraňovat duše těchto umírajících. Co můžeme udělat? 

V první řadě výzva kněžím! Církev povoluje, že v articulom mortis, což znamená  
v nebezpečí smrti, může dát 'generální rozhřešení lidem, se kterými nemůžeme být  
v kontaktu jednotlivě a nemohou se vyzpovídat a nemůže se vědět, jestli jsou disponováni 
k rozhřešení. Např: když kněz vidí padat letadlo, vidí potápět se lod', z daleka může udělit 
generální rozhřešení všem, kteří jsou na lodi nebo v letadle, v nebezpečí smrti.  
To je mimořádná milost a určitě velmi důležitá pro spásu duší. 

Kněží, jděte před nemocnice a dejte z dálky rozhřešení, když se vám nedovolí jít  
do prostor, kde jsou nemocní na korona virus a dejte rozhřešení z dálky všem nemocným 
na korona virus a těm, kteří onemocněli a umírají. Rozhřešení in articulo mortis. Pošleme  
do nebe duše, naplňme nebe, nebeské prostory dušemi, které by v jiném případě šli před 
Boží soud bez milosti rozhřešení. 

Ale i my, laici, můžeme dělat něco mimořádného. Pán Ježíš přislíbil sv. Faustince 
Kowalské, že když se modlí Korunka Božího milosrdenství u umírajícího, i když  
je nevěřící, nechtěl se nikdy vyzpovídat, i kdyby tento měl nejtěžší hříchy, když se 
modlí u něho korunka k Božímu milosrdenství, bude spasen. 

Je to mimořádný dar, velikánský. Co můžete udělat vy, laici, pro spásu duší, které jinak 
riskují ztrátu života věčného? Můžeme být duchovně při nemocných, umírajících, 
agonizujících na korona virus a modlit se korunku k Božímu milosrdenství. 
Nemůžeme jít do nemocnice k postelím těchto nemocných, ale můžeme to udělat 
duchovně. V duchu můžeme udělat cokoliv. 

http://farnostsj.cz/
http://www.mseonline.cz/


Pojďme k těmto postelím agonizujících a modleme se jednu, dvě, 
tři, mnoho korunek k Božímu milosrdenství. Jednu za každého 
nemocného, abychom zachránili každého jednotlivě. To je opravdu 
mimořádná milost, kterou Ježíš dal sv. Faustině Kowalské. Uveďme ji do praxe  
(tu milost). Naše misie, misie nás křesťanů je zachránit naši duši a podle možností  
co nejvíce duší. 

My nevíme, jestli i my budeme infikováni, jestli přežijeme nebo ne. To není důležité. 
Ale to, co můžeme udělat jako křesťané, rozšířit toto zdraví, věčné zdraví, což je 
zdraví duše. Usilujme o to. 

V podobném duchu vyznívá i výzva řádové sestřičky: (zkopírovaný text) 

Milí přátelé, 

jsem v kontaktu s přáteli ve Španělsku. Je to tam teď hodně zlé. V nemocnicích 
chaos a nedostatek všeho. Zdravotníci se hroutí, musí rozhodovat, koho zachránit  
a koho prostě nechat umřít. Mnozí nemocní umírají zcela sami, nikdo z rodiny je 
nesmí navštívit, nemohou se rozloučit a pak jsou hned pohřbeni, sotva kdo má  
u toho na hřbitově kněze...  

Přišlo pozvání, abychom udělali něco smysluplného. Zkusme v duchovním smyslu  
přijít k lůžku někoho umírajícího, vzít ho za ruku a pomodlit se Korunku k Božímu 
milosrdenství. Nevíme, kde se tento člověk nachází, zda ve Španělsku, v Itálii či jinde  
na světě. Přesto může tento nemocný přijmout útěchu a posilu. 

(Zaslíbení v tomto smyslu jsou v Deníku sv. Faustiny Kowalské, např. odst. 1684 a 1541). 

Takto teď umírají stovky lidí, ale i nás se mohou modlit stovky. 
/www.fatym.com/ 

 „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.“ 

V dnešním evangeliu (Jan 20,19-31) slyšíme o tom, jak Ježíš svěřuje apoštolům  

moc odpouštět hříchy a zanechává jim svého Ducha. 

Možnost odpuštění, to je krásný důkaz bezbřehého Božího milosrdenství, 

jehož svátek si dnes připomínáme. Ježíš si ovšem přeje, 

abychom i my byli milosrdní k druhým. „Blahoslavení 

milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7), čteme 

v Matoušově evangeliu. Co to znamená?  

Milosrdenství je snaha pomáhat, ale zároveň i snaha o vzájemné odpuštění. 

Ve svém jednání máme napodobovat Ježíše, Božího Syna.  

V jeho jednání máme ten největší příklad. 
/kc.biskupstvi.cz/ 

Různá oznámení 

Vyjádření ČBK k rozhodnutí Vlády ČR  
o znovuobnovení bohoslužeb 

ČBK vítá rozhodnutí Vlády ČR ze 17. dubna, díky kterému se od 27. dubna budou 
moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a náboženské obřady. 

Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob,  
od 11. května by to mohlo být 30 osob a od 25. května maximálně 50 osob, a to  
za dodržení hygienických pravidel či rozestupů platných kvůli šíření koronaviru. 
Úplný konec omezení by měl nastat od 8. června. 

ČBK si uvědomuje, že ne ve všech farnostech bude možné obnovit bohoslužby 
s omezeným počtem věřících, protože není snadné regulovat počet účastníků mší tak, 
aby byla dodržena nařízení vlády (především jde o velké farnosti ve městech atd.)  
Je tedy na administrátorech farností, zda, případně jak, toto rozhodnutí zrealizují. 
Pro věřící budou i nadále platné přenosy bohoslužeb online, v televizi a v rozhlase až do 
úplného zrušení omezení (8. června). 

Pravidla pro uvolňování omezení týkající se bohoslužeb: 
 V bohoslužebném prostoru (kostele, sboru apod.) musí lidé dodržovat minimální 
rozestupy dva metry mezi účastníky bohoslužeb (s výjimkou členů v rámci jedné 
rodiny nebo jinak propojených osob), což s sebou přináší omezení počtu účastníků 
bohoslužeb. 

 Účastníci si před vstupem do bohoslužebného prostoru povinně vydesinfikují 
ruce. 

 Všichni účastníci bohoslužeb mají roušku vyjma okamžiku přijetí Eucharistie. 

 Vynechává se pozdravení pokoje a žehnání se svěcenou vodou a obdobné 
obřady. 

 Duchovní si desinfikuje ruce minimálně před začátkem bohoslužby, před 
podáváním Eucharistie a po ní. 

 Délku bohoslužby je třeba při zachování liturgických předpisů zbytečně 
neprodlužovat. 

 Bohoslužebný prostor je po bohoslužbě řádně vyvětrán a jsou desinfikovány 
kontaktní plochy (kliky, lavice apod.). Údržbě a čistotě prostoru je věnována 
mimořádná péče. 

 Je omezen přístup věřících do dalších míst v kostele mimo hlavní bohoslužebný 
prostor.  

 Obdobná pravidla platí pro svatby a křty. 

 Až do odvolání je zrušen veškerý další program ve farnostech, který vyžaduje 
shromažďování lidí. 

 Kostely mimo bohoslužeb zůstávají otevřené jako obvykle pro osobní modlitbu  
a individuální duchovní péči. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přímo na neděli Božího milosrdenství bude radio Proglas v 15:00 vysílat 

mimořádný přenos mše svaté z kostela Božího milosrdenství  

ve Slavkovicích, celebruje P. Slavomír Peklanský, SAC. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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