
 

1. února – 7. února 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

1.2. 

Pondělí 4. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 16:30 za farníky 

Úterý 

2.2. 

Svátek Uvedení 

Páně do chrámu 

HROMNICE 

St. Jičín 16:30 

za † Otakara Vahalíka,  

† rodiče, švagra a za dar 

zdraví, ochranu Panny Marie 

pro živou rodinu 

Bernartice 17:30 
za † Františka Handrycha, 

manželku, syny a dceru 

Středa 

 3.2. 

Sv. Blažeje, 

biskupa  

a mučedníka 

St. Jičín 

14:30 

16:30 

 

 

 

pohřeb– Jana Špringlová  

na poděkování za 69 let 

života s prosbou o Boží 

ochranu a ochranu Panny 

Marie, po mši svaté 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

4.2. 

Čtvrtek 4. týdne  

v mezidobí 

Petřkovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 
na poděkování Pánu Bohu 

s prosbou o další ochranu  

a pomoc pro živou rodinu 

Pátek 

5.2. 

Památka sv. 

Agáty, panny 

a mučednice 

 

I.pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:00 

16:30 

 

 

svátost smíření 

za † Blaženu Rybníčkovou, 

† manžela, † rodiče a 

ochranu Boží pro živé 

rodiny 

Bernartice 17:30 
za † Josefa Kudělku, 

manželku a živou rodinu 

Sobota 

6.2. 

Památka sv. Pavla 

Mikiho a druhů, 

mučedníků 

I. sobota v měsíci 

St. Jičín 17:30 
na poděkování za přijaté 

milosti, za živou a † rodinu 

Neděle 

7.2. 

5. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  7:45 

za † manžela Františka 

k nedožitému výročí 50 let 

společného života, za dar 

zdraví a ochranu Panny 

Marie pro živé rodiny 

Bernartice 9:15 za farníky 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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„Ne všechny zavřené oči spí a ne všechny otevřené oči vidí.“ 

 

 

 

Křesťanství spojuje nerozlučně lásku k Bohu s láskou k bližnímu. Jsou 

neoddělitelné. Je to přikázání lehké, nebo těžké? Kdosi si skepticky povzdechl: 

„Bylo by to lehké, kdyby ten bližní nebyl tak blízko a kdybych se s ním nesetkával 

den co den.“ Ještě žertovněji to vyslovil Chesterton: „Evangelium nám nařizuje,  

že máme milovat bližní a nepřátele, pravděpodobně je to proto, že jde o stejné 

lidi.“ Poznal jsem jednoho literáta, který napsal ohnivou báseň na obhajobu 

černých lidí, s nimiž se v Americe nejednalo jako s rovnými, ale přitom se choval 

odporně šovinisticky k druhé národnosti, s kterou žil v jednom městě. 

Francouzské přísloví říká, že se všechny ctnosti snadno pěstují na dálku,  

ale obtížně se uskutečňují zblízka. 

Pravá křesťanská láska se umí přenést přes antipatie osobní, rasové, 

stavovské, národní. Všichni se ale nevědomky často 

dopouštíme jedné chyby: dostatečně neocením dobré vlastnosti 

člověka, s nímž se denně stýkáme. Oceníme ho, až umře,  

až poznáme, koho jsme ztratili. Jiné francouzské přísloví praví, 

že žádný generál není hrdinou pro toho, kdo mu čistí šaty  

a boty. Proto je poučné rozjímat o Ježíšově návratu  

do Nazareta, poté, když se stal proslulým v celé Palestině,  

a Nazaretští nad ním kroutili hlavou: „Copak to není ten tesař?“ 

Kdo byl dlouho v cizině, vrací se domů obyčejně se smíšenými pocity a zažije 

zvláštní překvapení. Lze to dobře vysvětlit psychologicky: jeho vzpomínky na 

mládí zůstávají velmi živé, ale zastavily se, sahají jen do okamžiku, kdy odešel. 

Ovšem mezitím šel život dál, mnoho se změnilo. Když se takový člověk vrací, 



obraz domova ze vzpomínek a skutečnost si neodpovídají. Ale i on sám se změnil.  

Je jiný. Chce navázat styky, které měl předtím, ale zjišťuje, že slova už nemají stejný 

význam. Ježíšův návrat do Nazareta jistě nemůžeme vidět jen ve světle těchto 

zkušeností z denního života, ale přesto nám poslouží k pochopení konfliktu, jenž 

v Nazaretě vznikl. Jeho nepřítomnost doma byla sice krátká, ale za tu dobu jeho funkce 

(zjevuje Otce a jeho spásu) závratně vzrostla. Jeho krajané to ovšem nemohli pochopit 

– silou setrvačnosti ho považovali za chlapce, který pomáhal doma při práci. Dodnes se 

každý, kdo duchovně roste, odpoutává od prostředí, z něhož vyšel. Je to dynamika 

růstu a života.  

Lidské srdce je hlubina, na dno nikdy nedohlédneme. Denně se dopouštíme stejné 

chyby jako Nazaretští: uvěříme, že známe, že jsme naprosto prohlédli ty, s nimiž se 

denně stýkáme. Tím si vlastně uzavíráme cestu k jejich poznání, přestávají nás zajímat, 

jejich slova považujeme za banální, nebereme je vážně. Člověk, který přestal být 

předmětem objevů a obdivů, ztrácí hodnotu. Není to často vina jeho, ale toho,  

kdo s ním žije. 
/P.Tomáš Špidlík, publikováno v Cyrilometodějském kalendáři r.2005/ 

Různá oznámení 

V úterý 2. února 2016 na Hromnice přijede do Heřmanic otec Jaroslav 

Stříž. V 15:00 hodin začíná růženec, v 16:00 hodin mše sv., po ní 

večeřadlo. Jste srdečně zváni. 

Tradiční děkanátní ples proběhne v pátek 5. února 2016 v 19:00 hodin  

v Katolickém domě v Kopřivnici. Těšit se můžete kapelu PHS - Poctivý 

hudební spolek, výbornou kuchyni, skvělou moderaci a mnoho dalšího... 

Vstupenky k dispozici jsou k dispozici na http://mladeznj.signaly.cz/akce/.  
V předprodeji jsou vstupenky o 50 Kč levnější, navíc si můžete vybrat stůl  

Akci pořádá Mládež děkanátu Nový Jičín.  

V katedrále Božského Spasitele v Ostravě a v konkatedrále Panny Marie v Opavě 

začala v rámci Svatého roku milosrdenství fungovat stálá zpovědní služba. 

Právě v těchto dvou hlavních chrámech diecéze jsou otevřeny Brány 

milosrdenství a každý, kdo jimi prochází a touží po odpuštění hříchů má 

možnost zakusit Boží milosrdenství ve svátosti smíření. Ve zpovědní službě se 

budou střídat kněží celé diecéze. V katedrále je zpovědní služba k dispozici od 

úterý do soboty od 8,15 do 12,15 a od 13,15 do 17,15. V konkatedrále jsou 

zpovědníci vždy v pondělí a v sobotu od 8,00 do 16,00. Obvyklá možnost přijetí 

svátosti smíření před bohoslužbami zůstává zachována. 

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s. pobočka Opava 

Postní duchovní obnova pro manžele 
Kdy: v sobotu  27. února  2016 

Kde: Církevní základní škola svaté Ludmily v Hradci n/M 

Čas: od 8.45 hodin do 18.00 hodin 

Program: 

O šifrách mezi mužem a ženou - manželé Irena a Petr Smékalovi 

Zakoušení  milosrdenství v rodinách - P. František Bláha 

Během dne možnost svátosti smíření. V 17.00 hod. mše svatá. 

Cena: 400 Kč/ manželský pár (oběd, občerstvení, lektorné) 

Přihlášky:     Jana Dostálová, 731 625 617  

jdostalova@prorodiny.cz, www. prorodiny.cz 

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

Vicepremiér Bělobrádek převzal záštitu nad 
desátým ročníkem Národního týdne manželství 

Jubilejní desátý ročník Národního týdne manželství ponese 
motto „Manželství je víc než kus papíru“. Celý týden, během něhož budou opět 
probíhat desítky akcí po celé České republice, zahájí tisková konference 8. února 2016 
od 10:30 hod. v budově Poslanecké sněmovny na Malostranském náměstí v Praze.  

Svoje vystoupení na tiskové konferenci přislíbili také skladatel, houslista a primáš 
hudebního souboru Hradišťan Jiří Pavlica, česká dětská psycholožka a autorka 
PhDr. Jiřina Prekopová, brněnský biskup Církve československé husitské Mgr. Juraj 
Jordán Dovala, Richard Kane - zakladatel a prezident Mezinárodního týdne manželství  
a lektorka a rodinná poradkyně Ing. Mgr. Marie Nováková. 

„Národní týden manželství je skvělou příležitostí, kdy se páry mohou inspirovat, 
jak ze svého dobrého manželství udělat ještě lepší nebo, pokud je to třeba, obnovit 
to, co se časem ve vztahu vytratilo nebo opotřebovalo. Každý vztah občas 
potřebuje „poslat na technickou“, protože bezúdržbové manželství neexistuje.“, 
řekl k dalšímu týdnu pro manželství koordinátor kampaně Petr Adame. 

NTM je iniciativou která spojuje celou škálu organizací, jednotlivců, odborníků, 
měst i církví, které již v minulých letech na oslavu manželství a pro jeho podporu 
zorganizovali stovky akcí po celé České republice. 

Manželství a rodina jsou stále jednou z nejdůležitějších věcí, po které lidé vnitřně 
touží, protože přináší nejhlubší rovinu intimity a spojení dvou lidí.  Helena a Václav 
Postránečtí, kteří letos oslavili 50 let v manželství pro NTM napsali: „Pro dobrý 
partnerský vztah existuje řada doporučení, co především dělat aby kvetl. Také 
existuje řada doporučení, co především nedělat aby neskomíral. Cokoli z toho ale 
může přinést úspěch jen v případě, že jste si svůj protějšek dobře vybrali. Jestli 
ne, pak není žádné rady. Vybírejte pozorně, ověřujte vztah v různých podmínkách. 
Pak je naděje, že se to i přes neodmyslitelné potíže povede."  

Více informací o kampani a akcích na www.tydenmanzelstvi.cz. 

 

 

https://www.tickin.cz/14-dekanatni-ples
http://mladeznj.signaly.cz/akce/
http://www.tydenmanzelstvi.cz/

