
 

23. ledna – 29. ledna 2017 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

23.1. 

Pondělí 3. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † rodiče, † manžela 

Rudolfa, duše v očistci, 

poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii za dar 

zdraví pro živou rodinu 
/o.Petr/ 

Úterý 

24.1. 

Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa  

a učitele církve 
St. Jičín 

13:00 
pohřeb – Josef Janýška  

/o.Dobija/ 

17:00 
za † tatínka Ing. Františka 

Dokládala                 /o.Petr/ 

Středa 

25.1. 

Svátek  

Obrácení svatého 

Pavla, apoštola 

St. Jičín 15:00 

pohřeb–Lubomír Holeňa  
/o.Petr/ 

večerní mše svatá  

a modlitební společenství 

nebude 

Čtvrtek 

26.1. 

Památka  

sv. Timoteje a Tita, 

biskupů 

Hůrka 16:00 mše svatá  /o.Dušan Zelina/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

27.1. 

Sv. Anděly Mericiové, 

panny 

St. Jičín 17:00 
za † Vladimíra a Hanu 

Synkovy                  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

28.1. 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze  

a učitele církve 
St. Jičín 

17:00 
 

 

 

 
18:00 

za † Josefa Janíka,  

† manželku, † bratra, 

ochranu Boží a Panny 

Marie, za živé rodiny 
 /o.Petr/  

TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

29.1. 

4. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  7:45 za živé a † Orly  /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá      /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá     /o.Dobija/ 
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„Hospodin je mé světlo a má spása.“Ž 26 

Ježíš Kristus – pravý člověk 

Ježíš je pravý Bůh a pravý člověk (Bohočlověk), ale zde na zemi skryl jas 
svého božství a byl podoben lidem ve všem kromě hříchu (Fil 2,5 – 11). Je třeba, 
aby křesťan měl i solidní obraz Ježíše jako člověka. I zbožnost sv.Františka 
z Asisi směřovala od Ježíše člověka k Ježíši Bohu. Proto od sv. Františka pochází 
znázorňování jesliček, křížové cesty, stigmata sv.Františka atd. 

Na druhé straně se setkáváme často s kýčovitými obrazy Pána Ježíše.  
Jak asi vypadal Ježíš jako člověk? Známe obrazy umělců, byly hrány filmy  
o Ježíšovi (např. Evangelium sv. Matouše od Passoliniho, nebo Ježíš Nazaretský 
od Zefirreliho). Jsou v těchto filmech přiměřené představy? Kdybychom měli 
podat hlášení o Ježíšovi, jaké údaje bychom sdělili? Pokusme se o to: 

1. Jméno Ježíš: znamená Vykupitel – Spasitel. Toto jméno obdržel sv.Josef  
od anděla (Mt 1,21). Příjmení se tehdy neudávalo, ale místo bydliště nebo jméno 
otce nebo významných předků, tedy Ježíš z Nazareta, syn Davidův. (Kristus je 
přídavek jako např. Karel Veliký) a znamená Pomazaný – Mesiáš. Pomazáni 
byli tehdy proroci, kněží, králové. Proto křesťané užívali znamení XP pro 

jméno Christos v řeckých písmenech . 
 

2. Datum narození Ježíše: U nás slavíme narození 25.12., na Východě 6.1.,  
ale je možné, že to nebylo v zimních měsících. Podle poznámky v NZ u Lk 2,8 
o pastýřích, kteří byli se stády volně v přírodě. Ježíš se narodil asi r. 6 – 7 
před naším letopočtem (král Herodes zemřel r. 4), neboť došlo k menší chybě 
mnicha Dionysia při přepočtu římského kalendáře. 
 

3. Místo narození: Betlém 7 km od Jeruzaléma jižním směrem, malé město 
pastýřů. Zde byla v době narození Ježíše již rozpadlá rezidence krále Davida, 
neboť z Betléma král David pocházel. Josef byl zchudlým příbuzným rodu 
Davidova. 
 

4. Národní příslušnost: podle těla byl Ježíš příslušník židovského národa, podle 
toho můžeme usuzovat, že měl tmavé vlasy, tmavé oči, snědou barvu pleti. 
 

5. Rodiče: Otcem je sám Bůh – Otec (Lk 1,35). Je to tajemství naší víry a zázrak 
Boží. Matka Maria (hebrejsky Mirjam) znamená mořská hvězda, Josef  je 
pěstoun a ochránce, ale právoplatným mužem Marie před zákonem. 
 

6. Povolání: Až do 30 let pracoval Ježíš jako tesař, truhlář (opravovali s Josefem 
lodi, vyráběli vozy atd.) 

http://postoloprty.farnost.cz/duchovni-slovo/katecheze/jezis-kristus-pravy-clovek/


7. Bydliště: Nazaret v Galileji. V Palestině jsou tři území. Judsko, Samařsko  
a Galilea. Dnes je v těchto krajinách stát Izrael, Jordánsko, Libanon. Je to členitá 
země např. Jeruzalém je ve výši 750 m, Nazaret 350 m nad mořem, Mrtvé moře 
390 m pod hladinou moře. Vzdálenost Nazareta od Jeruzaléma je asi 120 km. 
Podnebí je subtropické, pěstují se i subtropické plodiny datle, fíky, citrony, 
pomeranče, olivy, vinné hrozny atd. V zemi jsou hory, řeka Jordán, jezera, 
hlavně jezero Genezaretské. Čas se v noci počítá na noční hlídky od západu 
slunce, ve dne na hodinu třetí, šestou, devátou, dvanáctou. Řečí je hebrejština  
a aramejština, která převažovala v době Ježíšově. Oblečení: nosí se dlouhý spodní 
oděv přepásaný, vrchní plášť a dlouhý pás, pokrývající i hlavu, řeménkové 
sandály, Ježíš nosil dlouhé vlasy a vous. 
 

8. Fotografie Ježíše? Můžeme usuzovat, že podle těla byl podoben 
Marii a protože on ani Maria neměli hřích, byl zdravý, byl 
vysoké postavy. Turínské plátno potvrzuje, že byl asi 1,80 m 
vysoký. V r. 1979 bylo plátno vystaveno veřejné úctě  
a podrobeno dalším expertizám. Turínské plátno poskytlo 
ofotografováním posmrtnou podobu Ježíše, ale nejnověji 
technikou astronautickou i oživenou tvář Ježíšovu. 

 

Ježíš v pozemském životě neměl kolem sebe svatozář (jen dvakrát se zaskvěl 
v pozemském životě ve slávě a to na hoře Tábor při svém proměnění a potom po 
svém zmrtvýchvstání po dobu 40 dní). Jinak vedl Ježíš jednoduchý život, např. 
cestoval pěšky s apoštoly, jedl jednoduchá jídla (ryby, chléb atd.), často nocoval 
venku, byl však často hostem u lidí, projevoval hlubokou lásku k lidem všech stavů  
a povolání, zejména však k těm nejpotřebnějším a dětem, uměl plakat i radovat se, 
projevil i spravedlivý hněv, měl své přátele, např. Lazara, Martu, Marii atd. 

Ježíš jako člověk je příkladem vyrovnaného člověka. Řekl: „Kdo mě může vinit  
ze hříchu?“ (Jan 8,46) „Byl jim poddán.“ (Lk 2,51). 

Musíme se vyvarovat toho bludu, že bychom se domnívali jako dokéti, že Ježíš měl 
jen zdánlivé tělo nebo tělo astrální nebo že bychom měli smýšlení dualistů, kteří 
říkají, že je dvojí princip (duše a těla) a tělo je proto špatné a proto Ježíš nemohl 
tělo mít. Naproti tomu je vírou církve, že Ježíš přijal zcela naše lidské tělo včetně 
jeho slabostí, vše co souvisí s tělesnou přirozeností. Byl skutečně počat a lidsky 
porozen. Samozřejmě jak tělo, tak duše i rozum s vůlí byly ovládány jeho božstvím 
v plné harmonii obou přirozeností (božské a lidské). 

Ježíš je nám lidem plně lidským bratrem, přítelem, vzorem krásného a plného 
lidství, příkladem života člověka v mezilidských vztazích. Příkladem pro dělníka,  
pro intelektuála, vzor vznešených lidských kvalit pro všechny lidi pro muže i ženy, 
vzor pro děti a mládež. Je vzorem člověka jak má žít plný život a jak má přijmout  
i utrpení, oběť a smrt. Jen jeden je náš Mistr – Pán Ježíš Kristus i jako člověk! 

 

/www.postoloprty.farnost.cz/duchovni-slovo/katecheze 

Různá oznámení 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2017  

OBEC ČÁSTKA ASISTOVAL 

Janovice 12 419,- B. Kovařčíková 

Jičina 15 705,- I. Vahalíková, P. Rosa        

Loučka 24 559,- K.Glogarová, L.Trnková, M. Cigánek     

Palačov 9 937,- M. Vahala 

Petřkovice  12 817,- J. Janýška, E.Škařupová  

Starojická Lhota  18 047,- M. Šustková, J.Mojžíšková, E.Podhradská  

Starý Jičín  16 151,- P.Janýšková, P.Sládeček, P.Klimparová  

Vlčnov 26 528,- 
L.Ulrychová, P.Ulrychová, A.Hasalová, 

M.Króliczková, J. Hasalová      

Vybráno celkem  136 163,- Kč. (Pro srovnání-vloni vybráno 135 920,-) 
Všem dárcům upřímně děkujeme. 

POZVÁNKA PRO TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDNÍKY 

Všem malým i velkým koledníkům a vedoucím skupinek chceme poděkovat  také 
osobně, a to tradičně v kině Květen v Novém Jičíně v neděli 29. ledna ve 14:30 hod, 
kde jim bude promítnut film Anděl Páně II. Protože máme letos od místních 
koordinátorů nahlášen na našem spádovém území rekordních 
420 koledníků, nelze bohužel z důvodu omezené kapacity kina, 
které je 450 míst, zaručit místa také rodinným příslušníkům 
koledníků. Malé děti si samozřejmě doprovod vezmou.  Těšíme 
se na společné setkání při krásném filmu s drobným 
občerstvením.  V případě dotazů se obracejte na hlavního 
koordinátora Vojtu Orlíka, případně přímo na ředitele Marcela 
Brože. Ještě jednou velký dík všem angažovaným.   
Vojtěch Orlík, koordinátor TKS, Charita Nový Jičín 

MŠ LOUČKA VE SPOLUPRÁCI 

S JEDNOTOU OREL NOVÝ JIČÍN 

        VÁS SRDEČNĚ ZVE NA 

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES 
KDY:   NEDĚLE 29. 1. 2017 

KDE:    ORLOVNA V LOUČCE 

V KOLIK:         OD 14.00 HODIN 

VSTUPNÉ:        DOSPĚLÍ 50,-KČ, DĚTI ZDARMA  

PROGRAM:     AGENTURA JANA Z OLOMOUCE 

BOHATÁ TOMBOLA PRO DĚTI 

SLOSOVATELNÉ VSTUPENKY O CENY 

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

Jednota Nový Jičín - Loučka 

 


