
 

 

18. ledna – 24. ledna 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

18.1. 

Památka Panny 

Marie, Matky 

jednoty křesťanů 
týden modliteb  

za jednotu křesťanů 

St. Jičín 16:30 

za † Bohumilu 

Dohnalovou, † 2 rodiče, 

bratra, sestru, živé rodiny  

a Boží ochranu 

Úterý 

19.1. 

Úterý 2. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 16:30 

za † Janu Vigodovou 

k výročí úmrtí, za † rodiče 

a duše v očistci 

Středa 

 20.1. 

Sv. Fabiána,  

papeže a mučedníka 

Sv. Šebestiána, 

mučedníka 

St. Jičín 16:30 

za † Albína a Irenu 

Synkovy 

po mši svaté modlitební 

společenství  

Loučka 17:00 mše svatá 

Čtvrtek 

21.1. 

Památka sv. Anežky, 

panny a mučednice 

Palačov 16:00 mše svatá  

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

22.1. 

Sv. Vincence, jáhna 

a mučedníka 

St. Jičín 16:30 

za živé a † rodiny, Boží 

ochranu, Panny Marie, 

Ducha svatého a za duše  

v očistci  

Bernartice 17:30 

na poděkování Pánu Bohu 

s prosbou o Boží požehnání  

a ochranu Panny Marie pro 

celou rodinu 

Sobota 

23.1. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 16:30 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní, dar zdraví  

a ochranu Boží a Panny 

Marie 

Neděle 

24.1. 

3. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  7:45 
za † Ing. Františka 

Dokládala 

Bernartice 9:15 
za † Vojtěcha Hanzelku, 

manželku a rodiče 

St. Lhota 10:00 mše svatá 
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„Jestliže nevěříš na zázraky, možná jsi zapomněl na to, že jedním jsi.“ 
 

 

 

V nejpozději sepsaném evangeliu sv. Jana nacházíme dvě události, které 
nezachycuje ani Lukáš: svatbu v Káně galilejské a Mariinu přítomnost pod křížem. 
Oba příběhy, každý po svém, nám odhalují hloubku a krásu vztahu existujícího 
mezi Ježíšem a jeho matkou. Navíc dávají vytušit velikost Mariiny víry. 

V prvním z nich se zaměříme pouze na dva momenty: rozhovor, který probíhá 
mezi ní a Ježíšem, a Mariinu reakci na něj. 

Na svatbě v galilejské Káně, jíž se, zřejmě z důvodu příbuzenských svazků, 
účastní také Maria a Ježíš, dochází k nezáviděníhodné situaci: hostitelům došlo 
víno. Na svatebním veselí, které trvá týden, ba mnohdy i dva týdny, je to, 
pochopitelně, o to nepříjemnější. 

Za této situace Maria oslovuje Ježíše a říká mu: „Nemají víno“. V první řadě je 
třeba poznamenat, že Maria je praktická žena, která si povšimla rozpaků hostitelů  
a zjistila, co se děje. Je si vědoma vážnosti chvíle a je jí líto novomanželů. Proto se 
snaží zakročit. Co však sleduje svým sdělením Ježíšovi? Je to pouze informace 
nebo něco od Ježíše očekává? A pokud ano, tak co? 

Že skutečně v jeho zásah doufá, o tom svědčí její reakce po zdánlivém 
odmítnutí (viz dále). A že doufá ve znamení, o tom svědčí kontext situace, ve které 
nemohl Ježíš pomoci jinak. Právem tedy můžeme spolu s celou křesťanskou tradicí 
vidět v této větě Mariinu ‘prosbu o zázrak’. 

Všimněme si však ještě způsobu, jakým Maria zasahuje. Sv. Jan od Kříže  
to komentuje následovně:  

„Ten, kdo diskrétně miluje, se nesnaží prosit o to, co 
mu chybí a po čem touží, nýbrž jen předložit svou 
potřebu, aby Milovaný (sám) učinil, co mu poslouží, jako 
když blahoslavená Panna řekla milovanému Synovi na 
svatbě v Káně galilejské, aniž by jej prosila přímo o víno, 
nýbrž jen řekla: Nemají víno. (...) A to ze třech důvodů: 



za prvé proto, že Pán ví lépe než my, co je pro nás vhodné; za druhé proto, že Milovaný 
se snáze slitovává, když vidí jak potřebu toho, kdo jej miluje, tak jeho rezignaci; za třetí 
proto, že duše je bezpečnější co se týče sebelásky a vlastnění v tom, když pouze 
předloží, co jí chybí, než když prosí o to, co jí podle jejího názoru chybí“. 

Maria, která ‘diskrétně miluje’ Ježíše, se nenechá odradit jeho zdánlivě odmítavou 
odpovědí. Skutečně, doslovné: „Co mně a tobě, ženo?“, je velmi rozšířeným způsobem 
vyjádření rozdílného názoru na věc. Zda je tato rozdílnost drobná nebo radikální, lze 
poznat vždy jen z daného kontextu. Ježíš uvádí také důvod svého nesouhlasu: „Ještě 
nepřišla má hodina“. Jeho ‘hodinou’ je moment utrpení – vzkříšení, kdy Mesiáš 
zprostředkuje světu ‘duchovní víno’ eschatologické ‘svatební hostiny’. Kvůli těmto 
hodnotám přišel, ne kvůli uspokojení materiálních potřeb lidí. 

Přesto Maria oslovuje služebníky: „Co vám řekne, udělejte!“. Když tuto radu srovnáme 
se zvoláním Izraele na poušti po uzavření smlouvy s Hospodinem: „Budeme dělat 
všechno, co nám Hospodin uložil“, můžeme v Marii vytušit obraz Izraele, který dospěl  
do mesiášského období.  Jsou to ‘poslední’ slova Ježíšovy matky, jak je zaznamenává 
Nový zákon. Od této chvíle již Maria v evangeliích mlčí. V této větě však říká víc než 
dost. Znovu se potvrzuje, že Maria je zcela obrácena ke Kristu a ke Kristu chce vést. Je 
to její rada, mateřský ‘příkaz’ všem, kdo chtějí být učedníky jejího Syna. A že se oplatí 
tohoto příkazu uposlechnout, nás přesvědčuje pokračování Janova vyprávění.  

Kéž se i my staneme takto poslušnými služebníky, kteří mají odvahu vykonat i věci 
vyžadující velkou důvěru. Pak totiž budeme nezřídka svědky spásných znamení. 

/www.pastorace.cz, z knihy Maria v Novém zákoně, autor Vojtěch Kohut/ 

Různá oznámení 

 Farnost a Charita Nový Jičín zvou všechny děti a jejich rodiče  

a prarodiče na maškarní ples s Bobem a Bobkem v neděli 24.1.2016  

od 14:30 hod. do Fokusu v Novém Jičíně. Program najdete na plakátku  

v předsíni našeho kostela nebo na webových stránkách www.fnj.cz. 

 Charita Valašské Meziříčí Vás zve na 4. celocharitní ples tentokrát 

ve stylu RETRO. Ples se koná v pátek 22. 1. od 20.00 hodin ve velkém 

sále Kulturního zařízení ve Valašském Meziříčí. K tanci i poslechu hraje 

Famozní levandulové trio. Vstupenky v ceně 150 Kč je možné zakoupit  

v Krámku v pasáži (poblíž kostela). Více na www.valmez.charita.cz. 

 Odstrojování vánočních stromků v našem kostele proběhne  

ve čtvrtek 28.1.2016 od 16.00 hodin. Případný zájemce o tyto stromky  

na topení, nechť se přihlásí v sakristii. Děkujeme také předem za 

následnou pomoc s úklidem kostela. 

Stanovisko Charity ČR 
k Tříkrálové sbírce 2016  

a pomoci uprchlíkům 
 
Výnos Tříkrálové sbírky je z největší části tradičně věnován  
na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR. Jde o různé 

formy pomoci pro seniory, matky dětmi v tísni, lidi s postižením,  
bez domova, sociálně vyloučené či ohrožené vyloučením.  

Desetina výtěžku je určena na pomoc rozvojových projektů  
do zahraničí, případně jako rezerva pro případ humanitárních 
katastrof (loni šlo například o zemětřesení v Nepálu, Pákistánu  

a Afghánistánu).  
Zlomek z výtěžku sbírky je věnován také na podporu 

poradenských služeb pro migranty a uprchlíky a zajištění 
provozu okamžité pomoci osobám, které se ocitly v nouzi a chtějí 

svoji situaci aktivně řešit. Případně na přímou pomoc potřebným 
pro řešení akutní situace, kdy již byla využita veškerá dostupná 
pomoc ze strany státu a obcí.   

Pomoc migrantům a uprchlíkům Charita ČR poskytuje již více než 
dvacet let, významně se podílela například na zvládnutí 

balkánské krize na počátku 90. let 20. století.  Na podporu 
projektů pomoci pro migranty a uprchlíky má Charita zřízena 
zvláštní sbírková konta.    

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

Výsledky Tříkrálové sbírky 2016 v naší farnosti  

OBEC ČÁSTKA ASISTOVAL 

Janovice 12 545,- B. Kovařčíková 

Jičina 17 796,- P. Vahalík, P. Rosa 

Loučka 23 436,- A.Glogarová,  D. Orlitová, L.Trnková 

Palačov  8 997,- M. Vahala 

Petřkovice  11 805,- J. Janýška, E. Škařupová 

Staroj.Lhota  16 775,- M. Šustková, J.Mojžíšková, E.Podhradská 

Starý Jičín  15 805,- A. Andersová, P. Sládeček, P. Klimparová 

Vlčnov 28 761,- 
L. Ulrychová, , M. Cigánek, P.Rybářová 
A. Hasalová, M. Króliczková 

Vybráno celkem 135 920,-Kč, což je o 14 774,- Kč více než loni.  

Všem dárcům upřímně děkujeme. 


