
 

 9. ledna – 15. ledna 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

Pondělí 
9.1. 

Pondělí 1. týdne  
v mezidobí St. Jičín 17:00 

 
BOHOSLUŽBA SLOVA

Úterý 
10.1. 

Úterý 1. týdne  
v mezidobí St. Jičín 17:00 BOHOSLUŽBA SLOVA

Středa 
11.1. 

Středa 1. týdne  
v mezidobí St. Jičín 18:30 

za † Bohumilu Dohnalovou, 
† 2 rodiče, 
živé rodiny, Boží ochranu 
a Panny Marie  
modlitební spole

Čtvrtek 
12.1. 

Čtvrtek 1. týdne  
v mezidobí 

Janovice 16:00 mše svatá

Bernartice 17:30 mše svatá

Pátek 
13.1. 

Sv. Hilaria, biskupa  
a učitele církve 

St. Jičín 18:30 

za řeholní sestru Kristýnu, za 
rodinu Kolař
a za † rodič
Vojtěcha 

Bernartice 17:30 mše svatá

Sobota 
14.1. 

Sobotní památka  
Panny Marie St. Jičín 17:00 

za † Antonína Vahalíka
k nedožitým 
a za živou a 

Neděle 
15.1. 

2. NEDĚLE  
V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  7:45 na úmysl otce biskupa

Bernartice 9:15 mše svatá

St. Lhota 10:45 mše svatá

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Úmysl mše svaté 

BOHOSLUŽBA SLOVA 
/jáhen Antonín Glogar/ 

BOHOSLUŽBA SLOVA 
/jáhen Antonín Glogar/ 

Bohumilu Dohnalovou,  
2 rodiče, † bratra a † sestru, 

živé rodiny, Boží ochranu  
a Panny Marie  /o.Dobija/ 
modlitební společenství 

mše svatá  /o.Dobija/ 

mše svatá  

řeholní sestru Kristýnu, za 
rodinu Kolaříkovu (Terezku)  

rodiče Ludmilu a 
 /o.Dobija/ 

mše svatá 

Antonína Vahalíka 
k nedožitým 70. narozeninám  
a za živou a † rodinu   /o.Jiří/ 

na úmysl otce biskupa  /o.Petr/ 

mše svatá /o.Jiří/ 

mše svatá /o.Dobija/ 

farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JI
Vydáno pro vnit řní pot

8.1.2017       Svátek K
„Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. 

KŘEST PÁNĚ
Co je křest? Nejprve, co není. Není to, že někdo přijde do kostela, nechá sebe, nebo dítě 

polít vodou, řekne se kouzelná formulka a vše je zařízeno, vše je skončeno, vše je hotovo. 
Křest je oblečení se do Krista. Přijmout Krista a jít s
odpověď, proto něco konkrétního. Co znamená být pokřtěn, být křesťanem?

I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně 
nenašlo místo pod střechou. L 2,7 

Znamená šlápnout třeba i do hnoje, když jde o Boží věc, když jinde není místo a vzít 
tím místem zavděk a ještě z toho neútulného přístřešku udělat místo, kde přebývá Bůh.

Když mudrci spatřili hvězdu, zaradovali se velikou 
jeho matkou; padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary 
Mt 2,10-11 

Znamená hledat světlo, které nám ukazuje cestu, po níž máme ve svém životě jít. 
Být jako lidé, kteří byli přesvědčeni, že Boží
a můžeme, pokusit jej rozluštit, že je možné Boží stopy najít a nechat se jimi vést, 
abychom dosáhli opravdového života. Znamená hledat Boha a tím sami sebe. Nejde jen 
o to znát Boží Slovo a diskutovat o něm, ale žít ho. Mnozí lidé vědí, ale podle poznaného 
nejednají, jiní hledají a nalézají cestu. 

Když odešli, hle, anděl Páně se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, 
uprchni do Egypta a buď tam, dokud ti neřeknu
Mt 2,13 

Znamená nevnímat Boha jako konkurenta, který se snaží omezit člověku životní 
prostor. Znamená opustit domov, jít pryč, utíkat, když to Bůh žádá. Znamená změnit své 
smýšlení i samo své bytí. 

Tehdy vycházel k němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své 
hříchy a dávali se od něho v řece Jordánu křtít. Tu přišel Ježíš z
za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z
a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází 
na něho. A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvoli
Mt 3,5-6.13.16-17 

Znamená odřeknout se Zlého a vyznat své hříchy. Jít mezi póvl, do jedné řady 
s hříšnými a nepovyšovat se. Dívat se na nebesa, která zvěstují Boží slávu. A používat 
přitom dalekohled srdce. 

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby
Znamená odejít na poušť, ale ne kvůli tomu, aby se něco získalo. Zbavit se hluku 

a neklidu, jít pokorně a všechno co tíží a svazuje odevzdat.
Přinášeli k němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, 

náměsíčné, ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy z
i ze Zajordání ho následovaly. Mt 4,24-25 
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Svátek Křtu Páně          7./ro čník VIII.  

Pán dá požehnání a pokoj svému lidu. Ž 28 

EST PÁNĚ A KŘEST NÁŠ 
Co je křest? Nejprve, co není. Není to, že někdo přijde do kostela, nechá sebe, nebo dítě 

polít vodou, řekne se kouzelná formulka a vše je zařízeno, vše je skončeno, vše je hotovo. 
oblečení se do Krista. Přijmout Krista a jít s ním. To je velmi jednoduchá, obecná 

odpověď, proto něco konkrétního. Co znamená být pokřtěn, být křesťanem? 

I porodila svého prvorozeného syna, zavinula jej do plenek a položila do jeslí, protože se pro ně 

Znamená šlápnout třeba i do hnoje, když jde o Boží věc, když jinde není místo a vzít 
toho neútulného přístřešku udělat místo, kde přebývá Bůh. 

Když mudrci spatřili hvězdu, zaradovali se velikou radostí. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, 
padli na zem, klaněli se mu a obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.  

Znamená hledat světlo, které nám ukazuje cestu, po níž máme ve svém životě jít.  
kteří byli přesvědčeni, že Boží rukopis je otištěn ve stvoření a my se máme,  

a můžeme, pokusit jej rozluštit, že je možné Boží stopy najít a nechat se jimi vést, 
abychom dosáhli opravdového života. Znamená hledat Boha a tím sami sebe. Nejde jen  

Boží Slovo a diskutovat o něm, ale žít ho. Mnozí lidé vědí, ale podle poznaného 

Když odešli, hle, anděl Páně se ukázal Josefovi ve snu a řekl: „Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, 
neřeknu; neboť Herodes bude hledat dítě, aby je zahubil.  

Znamená nevnímat Boha jako konkurenta, který se snaží omezit člověku životní 
prostor. Znamená opustit domov, jít pryč, utíkat, když to Bůh žádá. Znamená změnit své 

němu celý Jeruzalém i Judsko a celé okolí Jordánu, vyznávali své 
řece Jordánu křtít. Tu přišel Ježíš z Galileje k Jordánu  

za Janem, aby se dal od něho pokřtít. Když byl Ježíš pokřtěn, hned vystoupil z vody,  
a hle, otevřela se nebesa a spatřil Ducha Božího, jak sestupuje jako holubice a přichází 

nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“  

Znamená odřeknout se Zlého a vyznat své hříchy. Jít mezi póvl, do jedné řady 
hříšnými a nepovyšovat se. Dívat se na nebesa, která zvěstují Boží slávu. A používat 

Tehdy byl Ježíš Duchem vyveden na poušť, aby byl pokoušen od ďábla. Mt 4,1 
Znamená odejít na poušť, ale ne kvůli tomu, aby se něco získalo. Zbavit se hluku  

a neklidu, jít pokorně a všechno co tíží a svazuje odevzdat. 
němu všechny nemocné, postižené rozličnými neduhy a trápením, posedlé, 

náměsíčné, ochrnuté a uzdravoval je. A velké zástupy z Galileje, Desítiměstí, z Jeruzaléma, Judska 



Znamená pomáhat a nepromrhat dar, který kdo má. Dávat radost, naději, oslavovat Boha. 
Znamená nedolomit nalomenou třtinu, nelámat vždy za každou cenu věci přes koleno. Znamená 
rozpoznat, kdy je třeba jasné, konkrétní a přímé pomoci a kdy je třeba jen mlčet 
a být k dispozici nablízku. 

Hle, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. 
Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou 
bičovat, budou vás vodit před vládce a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim 
obžalují, nedělejte si starosti, jak a co budete mluvit; neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. 
Nejste to vy, kdo mluvíte, ale mluví ve vás Duch vašeho Otce. Mt 10, 16-20 

Znamená poznat, že Boží měřítka jsou jiná, než lidská. Znamená věřit, že není nejdůležitější 
to, co lidé říkají o našem chování a jaké je veřejné mínění, které se stejně den ode dne mění, 
ale že důležité je, co je pravda a z čeho pramení opravdový život. 

Tu s nimi Ježíš přišel na místo zvané Getsemany a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu 
dál, abych se modlil.“ Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je
mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ Potom přišel k učedníkům a zas
ve spánku. Řekl Petrovi: “To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste 
neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel podruhé a modlil se: “Otče můj, 
není-li možné, aby mne ten kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.” A když se vrátil, zastihl je 
opět spící; nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. 

Znamená, modlit se. V těch nejdůležitějších chvílích je to na každém člověku, na každém 
z nás. Zástupy jsou pryč a ti, co zbyli, jsou unavení a spí. Bůh slyší naše modlitby. Znamená 
padnout k zemi a modlit se ve chvíli bezmoci a strachu s důvěrou v Boží spásnou vůli.

Když se mu vojáci dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho 
k ukřižování. Mt 27,31 

Znamená snášet výsměch pro svou jinakost a přijmout Boží plán. Znamená dojít ke kříži 
a obstát v těch nejtěžších životních chvílích. Nepřestat věřit v dobro a lásku. Znamená věřit, 
že to není cesta ke zkáze, ale k vykoupení a posvěcení, že jsme vedeni k

Anděl Páně sestoupil z nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho 
roucho bílé jako sníh. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám: 
„Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se 
podívat na místo, kde ležel. Jděte rychle povědět jeho učedníkům, že byl vzkříšen z mrtvých; jde před 
nimi do Galileje, tam ho spatří. Mt 28, 2-7 

Znamená nehledat Krista mezi mrtvými, v galerii velikánů minulosti, v
v úzkosti hrobu a šerosvitu zapomenutí, ale otevřít mu prostor svého života a tam se s
setkávat, zakoušet jeho proměňující moc, která není menší, než když měnil život Máří 
Magdalény, celníka Matouše, Šavla na cestě do Damašku, nebo Augustina, když zaslechl dětský 
zpěv v zahradě a otevřel Písmo. Prostorem vzkříšení není hrob, je to náš život,
vztahy. Vzkříšení není odpovědí na otázku: Co se stalo s mrtvolou, ale co se stalo s
náš život pronikla skutečnost jeho života. 

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého 
a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s
až do skonání tohoto věku. Mt 28,19-20 

Znamená jít v tomto světě jako Kristův učedník, být světlem světa, solí země. Přijatou milost 
a dar víry si nenechat pro sebe, ale snažit se všem okolo zvěstovat evangelium svými slovy 
a skutky. Být tady pro druhé. Ten, s kým vedeme dialog, nás má rád a můžeme od něj čekat 
dobro, pokoj, radost a spravedlnost. Amen. 

/Tomáš chytil, Ota Metyš: V příbytku Božím, Ostrava 2009, kniha je dostupná v

, který kdo má. Dávat radost, naději, oslavovat Boha. 
Znamená nedolomit nalomenou třtinu, nelámat vždy za každou cenu věci přes koleno. Znamená 
rozpoznat, kdy je třeba jasné, konkrétní a přímé pomoci a kdy je třeba jen mlčet  

, já vás posílám jako ovce mezi vlky; buďte tedy obezřetní jako hadi a bezelstní jako holubice. 
Mějte se na pozoru před lidmi; neboť vás budou vydávat soudům, ve svých synagógách vás budou 

li svědectví jim i národům. A když vás 
neboť v tu hodinu vám bude dáno, co máte mluvit. 

jsou jiná, než lidská. Znamená věřit, že není nejdůležitější 
to, co lidé říkají o našem chování a jaké je veřejné mínění, které se stejně den ode dne mění, 

vané Getsemany a řekl učedníkům: „Počkejte zatím zde, já půjdu 
zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné, ať mne 

mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“ Potom přišel k učedníkům a zastihl je  
ve spánku. Řekl Petrovi: “To jste nemohli jedinou hodinu bdít se mnou? Bděte a modlete se, abyste 
neupadli do pokušení. Váš duch je odhodlán, ale tělo slabé. Odešel podruhé a modlil se: “Otče můj, 

i jej pít, staň se tvá vůle.” A když se vrátil, zastihl je 
opět spící; nemohli oči udržet. Nechal je, zase odešel a potřetí se modlil stejnými slovy. Mt 26,36.39-44 

těch nejdůležitějších chvílích je to na každém člověku, na každém 
ás. Zástupy jsou pryč a ti, co zbyli, jsou unavení a spí. Bůh slyší naše modlitby. Znamená 

Boží spásnou vůli. 
Když se mu vojáci dost naposmívali, svlékli mu plášť a oblékli ho zase do jeho šatů. A odvedli ho 

Znamená snášet výsměch pro svou jinakost a přijmout Boží plán. Znamená dojít ke kříži  
dobro a lásku. Znamená věřit,  

vykoupení a posvěcení, že jsme vedeni k naplnění života. 
nebe, odvalil kámen a usedl na něm. Jeho vzezření bylo jako blesk a jeho 

něho bez sebe a strnuli jako mrtví. Anděl řekl ženám:  
„Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován. Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se 

l vzkříšen z mrtvých; jde před 

galerii velikánů minulosti, v temném jícnu smrti, 
úzkosti hrobu a šerosvitu zapomenutí, ale otevřít mu prostor svého života a tam se s ním 

setkávat, zakoušet jeho proměňující moc, která není menší, než když měnil život Máří 
Magdalény, celníka Matouše, Šavla na cestě do Damašku, nebo Augustina, když zaslechl dětský 

zahradě a otevřel Písmo. Prostorem vzkříšení není hrob, je to náš život, naše nitro, naše 
mrtvolou, ale co se stalo s námi, když 

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého  
a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny  

tomto světě jako Kristův učedník, být světlem světa, solí země. Přijatou milost 
be, ale snažit se všem okolo zvěstovat evangelium svými slovy  

kým vedeme dialog, nás má rád a můžeme od něj čekat 

kniha je dostupná v naší farní knihovně/ 

Různá oznámení
Tuto neděli 8. ledna 2017 se uskuteční 
Martina v Šenově u Nového Jičína. Zazní vánoční skladby, koledy a spirituály 
v podání středoškolského smíšeného sboru Puellae et Pueri a výběr z
pánského vokálního seskupení Sextet+ z
Vstupné dobrovolné. 

1. únorová sobota 4. 2. 2017 v
P. Petr Dokládal zve všechny farníky na pouť
do Koclířova, kde chce společně s
narozeniny otce Pavla.
OFM - rektor poutního
Odjezd autobusu: 7:45
Petřkovice, Janovice, Jičina (na zastávkách autobusu)
Jičín, 8:05- Hůrka rozcestí, 8:10 St. Lhota
děti zdarma. Můžete se zapisovat na listinu u 
Otec Petr se těší na společenství s Vámi!

 
Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava středisko Opava vás zve na 

DUCHOVNÍ OBNOVU PRO MUŽE
Kdy: sobota 21. ledna 2017

Kde: pastorační středisko minoritského kláštera v Opavě
Začátek: v 9.00 v pastoračním středisku, konec: v 16.30 

Cena: 200,
Téma: Duchovní vyprahlost

P. Mgr. Vladimír Schmidt (přednáška, ad
Přihlášky: sdostal@doo.cz, tel. 731 625

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

∗ Tati a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se pětiletý syn otce pod stromečkem.
„Když se podívám na většinu etiket z dárků, tak bych řekl

∗ „To by mě zajímalo, co nám zítra Pán Bůh hodí?“ mudruje chláp
stromečkem.  „A co by ti měl jako Bůh házet?“ nechápe manželka.
„No, je přece zítra Boží hod, ne?“

∗ Přijde mladík do cukrárny a ptá se prodavačky:
„Máte perníkové srdce s nápisem „Jsi moje jediná?“ 
„Tak pětkrát.“ 

∗ Každá návštěva mi přináší radost. Některá když přijde, některá když odejde.

∗ Co znamená vegetarián?  
Slovo severoamerického indiánského původu, které překládáme jako 

∗ Lékařský výzkum dnes dosáhl takových pokroků, že i na zdravém člověku něco najdou.

∗ „Když jsem byl malý, přál jsem si být někým, koho by se všichni báli. A to se mi splnilo,
říká zubař. 

∗ Povídá ohleduplně lékař pacientovi: 
potřeba nic tajit: Od zítřka musíte nastoupit do práce!"

Různá oznámení 
se uskuteční novoroční koncert v kostele svatého 

u Nového Jičína. Zazní vánoční skladby, koledy a spirituály 
podání středoškolského smíšeného sboru Puellae et Pueri a výběr z repertoiru 

pánského vokálního seskupení Sextet+ z Nového Jičína. Začátek v 15:00 hodin. 

. 2. 2017 v Koclířově 
P. Petr Dokládal zve všechny farníky na pouť k P. Marii Fatimské  

kde chce společně s Vámi oslavit své „70“ a také „65“ 
narozeniny otce Pavla. Hostem 1. soboty bude fra Marinko Šakota, 

rektor poutního místa Medžugorje.  
autobusu: 7:45- ČSAD garáže, 7:50-Loučka/Žlabec, 7:55-

Petřkovice, Janovice, Jičina (na zastávkách autobusu), 8:00 - Starý 
Hůrka rozcestí, 8:10 St. Lhota. Cena: 250 Kč/osobu,  
Můžete se zapisovat na listinu u vchodu do kostela. 

Otec Petr se těší na společenství s Vámi!        

Centrum pro rodinu a sociální péči z. s., Ostrava středisko Opava vás zve na  

DUCHOVNÍ OBNOVU PRO MUŽE 
Kdy: sobota 21. ledna 2017 

Kde: pastorační středisko minoritského kláštera v Opavě 
Začátek: v 9.00 v pastoračním středisku, konec: v 16.30 – mší svatou 

Cena: 200,-  Kč (včetně oběda) 
Duchovní vyprahlost  

P. Mgr. Vladimír Schmidt (přednáška, adorace, možnost svátosti smíření) 
sdostal@doo.cz, tel. 731 625 606 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

Tati a odkud je vlastně Ježíšek?“ ptá se pětiletý syn otce pod stromečkem.  
„Když se podívám na většinu etiket z dárků, tak bych řekl, že z Číny.“  

„To by mě zajímalo, co nám zítra Pán Bůh hodí?“ mudruje chlápek pod vánočním 
„A co by ti měl jako Bůh házet?“ nechápe manželka.  

„No, je přece zítra Boží hod, ne?“  

Přijde mladík do cukrárny a ptá se prodavačky:  
Máte perníkové srdce s nápisem „Jsi moje jediná?“  - „Ano, máme.“   

návštěva mi přináší radost. Některá když přijde, některá když odejde. 

Slovo severoamerického indiánského původu, které překládáme jako „líný lovec". 

Lékařský výzkum dnes dosáhl takových pokroků, že i na zdravém člověku něco najdou. 

Když jsem byl malý, přál jsem si být někým, koho by se všichni báli. A to se mi splnilo,"  

Povídá ohleduplně lékař pacientovi:  „Vím, že jste člověk odvážný, a proto před vámi není 
potřeba nic tajit: Od zítřka musíte nastoupit do práce!" 


