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„Šťastná rodina není ničim jiným, než předčasným nebem.“ 

OVZDUŠÍ KŘESŤANSKÉ RODINY 
Svatá Rodina! Jakpak to asi v takové Svaté Rodině vypadalo,  

jaké tam bylo ovzduší domova? 

Jeden kněz vyprávěl, že jako malý chlapec to věděl naprosto přesně. U babičky 
na výměnku byl krásný obrázek Svaté Rodiny a tam to bylo 
všechno vyvedeno krásně v barvách: Josef stál u ponku  
a usmíval se, Panna Maria seděla svátečně oblečená  
a usmívala se na chlapečka Ježíška, který si hrál a usmíval se. 
Bylo mu jasné, proč se usmívají: Kolem bylo hejno andělíčků, 
kteří za ně pilně pracovali. Vše zarámováno do růžiček  
a vrkajících holoubků. A tak mu bylo také pochopitelné, proč 
my svatá rodina nejsme: ti pracovití andílci jim scházeli. Oni si 
museli všechno udělat sami a tak jakápak svatá rodina.  

Tyhle růžově idylické obrázky Svaté Rodiny, ať malované štětcem nebo slovem 
kazatele, jsou nepravdivé a neužitečné. Svatá Rodina, to nebyla 
idylická oáza klidu. Naše rodiny také nejsou idylky, kde všichni na 
sebe jen slaďounce vrkají, dětičky se předbíhají v poslušnosti  
a rodiče se předhánějí ve vzájemných úsluhách a pozornostech. 
Naše rodiny nebývají také opačným extrémem, bojištěm všech proti 
všem, jak se to líčívá jinde: Děti bojují o své pozice proti rodičům, 
rodiče proti dětem, mladší bráška proti staršímu, oba spolu proti 
sestře a všichni svorně proti dědkovi a bábě, kteří jdou už všem jen na nervy.  

Naše domovy, jak se zdá, přestávají být vůbec domovem. Stávají se 
noclehárnou. Ráno se odtud nocležníci v úprku vyřítí, aby stihli přijít včas do práce 
či do školy. Večer se utahaní vracejí, aby se pohádali, kdo měl koupit mléko, kdo 
zavolat opraváři praček. Pak posedí u televizorů a jdou spát.  

Co je to křesťanská rodina dnes? 
Jaký může být v tomhle prostředí ideál dobré křesťanské rodiny? 

Mnoha tatínkům je to jasné: Hlavně se děti nesmí rozmazlovat, musí se jim 
jaksepatří poručit, je nutno je seřvat. Děti musí poslouchat. Jenže tak jednoduché 
to není. Takové místo, kde jeden poroučí a druzí na slovo poslouchají, to je 
vojenské cvičiště a ne rodina.  

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 
29.12. 

Pátý den v oktávu 
Narození Páně, 
Tomáš Becket 

St. Jičín 17:30 
za Svatého otce Františka,  
za živé a zemřelé biskupy  
a kněze a za mír ve světě 

Úterý 
30.12. 

Šestý den v oktávu 
Narození Páně St. Jičín 17:30 

za šťastnou hodinu smrti a za 
duše v očistci 

Středa 
31.12 

Sedmý den 
v oktávu Narození 
Páně, sv. Silvestr 

Bernartice 9:15 
na poděkování Pánu Bohu za 
uplynulý rok   

St. Jičín 14:30 
na poděkování za uplynulý 
rok  s prosbou o milosti 
v Novém roce 

Čtvrtek  
1.1. 

SLAVNOST 
MATKY BOŽÍ 

PANNY MARIE, 
zasvěcený svátek 

St. Jičín 7:45 slavná mše svatá za farníky 

Bernartice 9:15 
slavná mše svatá za farníky, 
za vyprošení ochrany Panny 
Marie pro celou farnost 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Pátek 
2.1. 

Památka sv.Basila 
Velikého a Řehoře 

Naziánského, 
biskupů a učitelů 

církve 
 

1.PÁTEK v měsíci 

St. Jičín 

16:00 
17:30 

svátost smíření 
za všechny trpící, opuštěné, 
pronásledované a na úmysl 
dárce 

Bernartice 
16:00 
17:30 

svátost smíření 
za † Vladimíru Čtvrtlíkovou,  
2 manžely a sourozence 

Sobota 
3.1. 

Památka 
Nejsvětějšího 
Jména JEŽÍŠ 

 
1.SOBOTA 

v měsíci 

Bernartice 7:30 
za rodinu Blaškovu a 
Langovu a za všechny živé 
rodiny 

St. Jičín 

8:00 
 
 

18:00 

za † Marii Janýškovou, 
manžela, sestru a za duše 
v očistci 
není mše svatá, koncert 
pěveckého sboru Ondrášek 

Neděle 
4.1. 

II. NEDĚLE PO 
NAROZENÍ 

PÁNĚ 
 

Žehnání 
koledníkům 

St. Jičín  7:45 
za † Hildegardu Hackovou, 
živou a † rodinu Hackovu a 
Andersovu   

Bernartice 9:15 
za † Tomáše Pacolu 
k nedožitým 75 letům 

St. Lhota 10:00 mše svatá 



Také nestačí trousit stále kolem sebe své životní zkušenosti a zásady: „To
jsem byl mladý jako ty...“ Své zásady si nech pro rozhodující okamžiky
tam se podle nich řiď. Ale pro denní styk s dětmi měj po ruce
a trpělivost.  

V čem tedy spočívá dobré ovzduší, dobré prostředí křesťanské rodiny?
Svatý Pavel to naznačuje v listu Korinťanům: „Snášejte se navzájem

a odpouštějte si!“ Co to je snášet se? Znamená to přijmout druhého takového, jaký 
je. Nechtít druhého, ať manžela, manželku či dítě pořád jen polepšovat 
a cepovat, dělat mu z domova věčnou polepšovnu. Vychováváme ne tím, jak na děti 
pokřikujeme, ale jak vedle nich žijeme. Žij tedy tak, jak chceš, aby žily a jednaly tvé 
děti a tvůj manželský partner. Dopřej druhému kus životního prostoru, kde by se mohl 
rozvíjet, ověřovat si své síly, učit se i svými chybami.  

„Snést chyby druhého a odpouštět si,“ říká svatý Pavel. Je třeba denně
každé ráno od čistého stolu. Včerejší trable, to už dnes není, to už je jen
minulost. Tohle jste vy, mládí, jistě poslouchali se souhlasem.
že nejste tak pošetilí, abyste si to vysvětlili jako právo neposlouchat. Rodiče nemají 
poroučet, když to není nutné. To je pravda. Ale když to nutné je, jsou povinni poručit 
a vy jste povinni poslechnout. A kdyby se vám někdy poslechnout nechtělo, obraťte si 
v duchu na chvilku role. Za pár let budete rodiči vy. Líbilo by se vám, kdyby vás vaše 
děti nechtěly poslouchat? Ale poslouchat to není vše, to je dokonce jen menší část 
toho, co jste rodičům povinni. Svatý Pavel říká v epištole dál: 

„Nad to a především se mějte mezi sebou rádi!“ Zde jsme u nejhlubší
dnešního Božího slova. Rodinu nemůže držet pohromadě rozkazující
snadno stane panovačnou. Ani poslušnost, která se může zvrhnout na slepou drezúru. 
Ta vždy vyvolává vzpoury a útěky. Rodiny může udržet pohromadě jen vzájemná láska, 
nic jiného: tedy důvěra, soudržnost nebo jak bývá ten krásný vztah nazýván. A láska, 
to není jen v citech, to je věc rozumu a vůle: je to umění naladit se na vlnu druhého 
a pochopit ho. Je to moudrost, se kterou dopřáváme druhému potřebnou míru volnosti 
i vzdálenosti, protože láska sílí vzdálením. Zblízka se vyčerpává, vybíjí, jak akumulá

Je to tisícero konkrétních, drobných služeb v denním styku, které
jednotlivé květiny vytvoří kytici pěkné pospolitosti, blízkosti domova. 

V čem spočívá rodinná láska? 
∗ Trochu víc humoru a méně hašteřivosti.  
∗ Trochu víc velkorysosti a méně malichernosti.  
∗ Trochu víc statečnosti a méně nedůtklivosti.  
∗ Trochu víc My a trochu méně Já.  
∗ Raději malá kytička za života, než náruč květin na hrobě.  

Povstaňme ke společné prosbě, aby se v novém roce naše příbytky stávaly
než noclehárnami. 

Také nestačí trousit stále kolem sebe své životní zkušenosti a zásady: „To já, když 
jsem byl mladý jako ty...“ Své zásady si nech pro rozhodující okamžiky tvého života, 
tam se podle nich řiď. Ale pro denní styk s dětmi měj po ruce raději svůj humor  

prostředí křesťanské rodiny? 
Snášejte se navzájem  

přijmout druhého takového, jaký 
dítě pořád jen polepšovat  

Vychováváme ne tím, jak na děti 
tedy tak, jak chceš, aby žily a jednaly tvé 

druhému kus životního prostoru, kde by se mohl 

,“ říká svatý Pavel. Je třeba denně začínat 
dnes není, to už je jen vzpomínka na 

minulost. Tohle jste vy, mládí, jistě poslouchali se souhlasem. Ale doufám,  
neposlouchat. Rodiče nemají 
nutné je, jsou povinni poručit  

vám někdy poslechnout nechtělo, obraťte si  
budete rodiči vy. Líbilo by se vám, kdyby vás vaše 

še, to je dokonce jen menší část 

“ Zde jsme u nejhlubší výpovědi 
dnešního Božího slova. Rodinu nemůže držet pohromadě rozkazující autorita, která se 

zvrhnout na slepou drezúru. 
udržet pohromadě jen vzájemná láska, 

jak bývá ten krásný vztah nazýván. A láska,  
e to umění naladit se na vlnu druhého  

moudrost, se kterou dopřáváme druhému potřebnou míru volnosti  
protože láska sílí vzdálením. Zblízka se vyčerpává, vybíjí, jak akumulátor.  

Je to tisícero konkrétních, drobných služeb v denním styku, které dohromady jako 
domova.  

naše příbytky stávaly víc domovy 

 

/www.rkc-jestrebihory.pontte.eu/ 

� Proč se křesťanská rodina také nazývá „domácí církví“

To, co je církev ve velkém, je rodina v
společenství lidí. Každé manželství se napl
druhým, vůči dětem, které Bů
v pohostinnosti a v ochotě být tu pro druhé

V prvotní církvi byli lidé na „nové cest
církví“. Často „přijali víru v Pána i s
jiných… přistupovalo k víře a dávalo se pok
vznikaly ostrůvky živé víry, místa modlitby, spole
pohostinnosti. Řím, Korint, Antiochie, další antická velkom
protkána domácími církvemi jako sv
rodiny, ve kterých je Pán Ježíš doma, skute
společnosti. 

Různá oznámení

Do ulic našich obcí a měst se v lednu op
vyrojí charitní koledníci, aby u prah
domácností, na chodnících a 
poselství o narození Božího syna. Charitní 
koledníci zazpívají koledu, vě

zapečetěné pokladničky s charitním logem. Výt
pomoc těm, kteří si sami pomoci nedokáží k
nedobré sociální situaci. Výtěžek Charity Nový Ji
na tyto účely:  

- Rozšíření nabídky Půjčovny kompenza
polohovacích lůžek, antidekubitních matrací, atd.

- Podpora Charitního domu bl.Matky Terezy v
- Dofinancování fondu přímé humanitární pomoci 

materiálu pro osoby, které se vlivem momentální tíživé životní situace dostali na 
pokraj chudoby, vytvoření finanční rezervy pro p

- Aktivizační projekty pro jednotlivce i rodiny s
financí k nákupu materiálu pro Klub rukod
klubu Hnízdo (přednášky, seminář
okolí, aj.), společensko-sportovní akce ur

Pro koledníky, vedoucí skupinek a organizátory je p
v kině Květen v NJ, a to 1. 2. 2015 v
dáreček ☺ 

 

anská rodina také nazývá „domácí církví“? 

To, co je církev ve velkém, je rodina v malém: odraz Boží lásky ve 
enství lidí. Každé manželství se naplňuje v otevřenosti vůči 

tem, které Bůh dává darem, v duchovním přijetí, 
ě být tu pro druhé. [1655-1657] 

prvotní církvi byli lidé na „nové cestě“ křesťanů uchváceni „domácí 
Pána i s celou svou rodinou. Rovněž mnoho 

ře a dávalo se pokřtít“ (Sk 18,8). V nevěřícím světě 
vky živé víry, místa modlitby, společného sdílení a srdečné 

ím, Korint, Antiochie, další antická velkoměsta byla brzy 
církvemi jako světlými body. I dnes se mohou stát 

rodiny, ve kterých je Pán Ježíš doma, skutečným kvasem obnovy naší 

Různá oznámení 

ěst se v lednu opět 
vyrojí charitní koledníci, aby u prahů 
domácností, na chodnících a náměstích předali 
poselství o narození Božího syna. Charitní 
koledníci zazpívají koledu, věnují drobný dárek a poprosí o příspěvek do 

ky s charitním logem. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na 
í si sami pomoci nedokáží kvůli stáří, nemoci, hendikepu či 

ěžek Charity Nový Jičín bude v roce 2015 určen  

čovny kompenzačních pomůcek – nákup nových 
žek, antidekubitních matrací, atd. 
ho domu bl.Matky Terezy v NJ (Azylového domu) 

ímé humanitární pomoci – nákup potravin a spotřebního 
materiálu pro osoby, které se vlivem momentální tíživé životní situace dostali na 

ční rezervy pro případ živelných pohrom 
ní projekty pro jednotlivce i rodiny s dětmi – jedná se o zajištění 
nákupu materiálu pro Klub rukodělných prací, podpora rodinného 

ednášky, semináře, pro všechny zájemce nejen z NJ, ale i jeho 
sportovní akce určené pro širokou veřejnost.  

Pro koledníky, vedoucí skupinek a organizátory je přichystáno filmové představení 
NJ, a to 1. 2. 2015 v 15 hodin. Také letos dostanou všichni malý 


