
 

 

22. leden – 28. leden 2018 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

22.1. 

Sv. Vincence,  

jáhna a mučedníka 
St. Jičín 17:00 

 

za zbloudilé kněze 

 

Úterý 

23.1. 

Úterý 3.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za manžele Váchovy a na jistý 

úmysl 

Středa 

24.1. 

Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa  

a učitele církve 

St. Jičín 17:00 
za † Ing. Františka Dokládala 
po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

25.1. 

Svátek Obrácení 

svatého Pavla, apoštola 

Hůrka 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 
za nová kněžská povolání 

/o.Petr/ 
v 18:00 – farní rada v klubovně 

Bernartice 17:30 mše svatá /o.Jiří/ 

Pátek 

26.1. 

Památka  

sv. Timoteje a Tita, 

biskupů 

St. Jičín 17:00 
za † Vladimíra a Hanu 

Synkovy /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá /o.Jiří/ 

Sobota 

27.1. 

Sv. Anděly Mericiové, 

panny 
St. Jičín 

17:00 
 
 

18:00 

za uzdravení rodových kořenů 

a za živou rodinu  /o.Petr/ 

 

TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

28.1. 

4. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  7:45 

za † Janu Vigodovou, † rodiče 

a živou rodinu /o.Petr/ 

po mši sv. otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 
mše svatá  /o.Petr/ 

křest: Vít Bayer  

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Jiří/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

    21.1.2018 – 3. neděle v mezidobí    8./ročník IX. 
Přiblížilo se Boží království;  věřte evangeliu. 

 
 
 
Asi všichni známe pohádku o zlaté rybce. Existuje však i příběh o zlatém 

rybáři. Zlatý rybář stojí na břehu jezera plného špinavé vody. Nahodí a uloví 
rybku. Ta je z toho celá ustrašená a ptá se: „Sníš mě?“  

„Ne,“ odpovídá rybář.  
„Tak mě prodáš?“  
„Neprodám tě.“  
„No a co se mnou tedy bude?“ 
„Dám ti svobodu. Můžeš si vybrat. Buď 

tě vrátím zpět, nebo tě přenesu 
do velikého krásného moře, kde můžeš 
navěky šťastně žít.“  

„A co za to budeš chtít?“  
„Mou odměnou bude radost, že jsem ti 

pomohl, že jsem tě zachránil.“ 

Asi už tušíte, že tím špinavým jezerem je náš svět. Svět poznamenaný 
lidskou slabostí a hříchem. Veliké krásné moře je život s Bohem. A těmi 
zlatými rybáři máme být my – pokřtění lidé, od chvíle, kdy jsme objevili víru a 
radost z duchovního života. 

K výbavě rybářů patří různé věci. Například síť. Kardinál Špidlík říká, že sítí, 
kterou se loví duše pro Boha, je modlitba. Uvádí k tomu tento příběh: 
Jednou za knězem přišla žena s trápením: „Mám syna, denně s ním mluvím 
o Bohu, ale on mě neposlouchá. Pořád nevěří!“ – „Tak zkuste o synovi mluvit 
s Bohem,“ poradil paní kněz. Trvalo to delší dobu, ale nakonec paní přišla 
a děkovala, její syn se vrátil k Bohu a ona byla zase šťastná. Patří k tomu 
i myšlenka Matky Terezy, která říká: „Než promluvíš k člověku, 
naslouchej Bohu.“ 

Další z výbavy zlatého rybáře je návnada. Tou je dobrý život prožívaný 
v Boží blízkosti.  

Kardinál Špidlík to připomíná příkladem ruského světce Serafima 
Sarovského. Byl to poustevník a říká se, že v době napoleonských válek strávil 
tisíc nocí na velkém kameni, kde se modlil za padlé a trpící té doby. 
Tu k němu začali přicházet lidé ze širokého okolí a prosili o modlitbu, 



požehnání, o radu. Přišel i profesor teologie a pohoršil se: „Co tu hledají 
u člověka, který nemá žádné vzdělání?“ Serafim pokorně odpověděl: „Všechno 
lidé ve městech mají, ale nemají vnitřní pokoj a klid. Opatřete si pokoj, a budou 
i okolo vás tisíce posluchačů.“ 

Poslední, co bych zmínil z výbavy rybáře, je prut. Takovým prutem je 
pomocná ruka podaná z lásky a s láskou. Je to mocný nástroj, který může 
přinést veliké dobro. Jen překonat lenost či ostych a začít ho používat. V jedné 
obci vykonali lidé z kostela sbírku. A že ji věnují někomu potřebnému. Hledali 
a zjistili, že nejpotřebnější je člověk, který do kostela nechodil. Není jeden z nás, 
ale pomůžeme mu. Přinesli mu tedy peníze. Jaké bylo jejich překvapení, když jim 
za nějaký čas přišel poděkovat. Nejen za dar peněz, ale také za dar víry, ke které 
mu jejich laskavá pomoc otevřela cestu.  

Na závěr bych zmínil ještě jednu vlastnost, kterou by rybář neměl postrádat. 
Tou je pozornost, všímavost ke zvědavé rybce.  

Přijít do kostela je nesmírně těžké. Pokud nemáte uvnitř kamaráda, který vás 
přivítá, který se na vás usměje a sedne si s vámi, jste jako vetřelci v cizím 
prostředí. Jako ryba na suchu. A takový všímavý člověk, který pozdraví a nabídne 
nové tváři uvedení do farního společenství, je veliký poklad. Kéž by takových 
pokladů byly kostely plné. 

Poslání rybářů lidí je veliké a vznešené. Uvádět do nového života. Pán 
Ježíš si k tomu vyvolil prosté a slabé lidi. Víme, že ho opustili, zapřeli, ale přesto 
jim svěřil tento úkol. Nestojí totiž jen na jejich schopnostech, ale také na Boží 
milosti. Přeji vám, abyste byli dobří zlatí rybáři a objevili velikou radost, 
kterou přináší Kristovo rybaření.    

www.krasensko.cz/kazani 

Různá oznámení 

Výsledky Tříkrálové sbírky 2018 

OBEC ČÁSTKA ASISTOVAL 

Janovice 12 680 B. Kovařčíková 

Jičina 14 920 I. Vahalíková, P. Rosa        

Loučka 28 901 P.Němec, L.Trnková, M. Cigánek    

Palačov 11 536 M. Vahala 

Petřkovice  15 456 J. Janýška, E.Škařupová  

St. Lhota  21 393 M. Šustková, J.Mojžíšková, E.Podhradská  

Starý Jičín  15 818 P.Sládeček, L. Ulrychová  

Vlčnov 27 873 P.Ulrychová, A.Hasalová, M.Króliczková, J.Hasalová      

Vybráno celkem 148 577,- Kč. (Pro srovnání - vloni vybráno 136 163,-) 
Všem dárcům upřímně děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: NAKRESLI TŘI KRÁLE 
Charita Olomouc a Centrum pro rodinný život Olomouc vyhlašuje u příležitosti konání 
Tříkrálové sbírky výtvarnou soutěž pro všechny děti od 3 let (MŠ, ZŠ, SŠ): 
NAKRESLI TŘI KRÁLE. 
   Každoročně začátkem ledna přicházejí koledníci do našich domovů s přáním požehnání 
do nového roku a s poselstvím, že s narozením Ježíše Krista máme naději navzdory 
všem nepříznivým okolnostem našeho života. Koledníci mají pláště, korunky 
a zapečetěnou pokladničku s logem charity. U každého domu píší nápis K+M+B+2018 
a lidem zpívají tříkrálovou píseň. Vybrané dary pak pomáhají lidem v nouzi. 

Soutěž je připravena pro následující kategorie:  

•    kategorie MŠ – 3 až 6 let  
•    1. kategorie – 1. až 3. třída  
•    2. kategorie – 4. až 5. třída  
•    3. kategorie – 6. až 9. třída  
•    4. kategorie – střední školy 

Podmínky:  
•    kreslí jednotlivci 
•    formát A4 nebo A3, libovolná technika 

Výtvarné práce prosím zašlete nebo dodejte nejpozději do 16. února 2018 
na adresu: Centrum pro rodinný život; Biskupské nám. 2; 772 00 Olomouc. 

Tři vítězné výtvarné práce z každé věkové kategorie budou ohodnoceny věcnými 
cenami a zveřejněny na stránkách www.olomouc.charita.cz a na www.rodinnyzivot.cz.  

Práce se nebudou vracet. Zezadu napište čitelně: jméno a příjmení, třída, adresa 
školy, email a telefon. Tříkráloví koledníci připište zezadu „koledník TKS“. Vyhlášení 

výsledků proběhne na Den pro malé i velké krále v sobotu 17. března 2018 ve 13 hodin  
v křížové chodbě Dominikánského kláštera (Slovenská 14, Olomouc). 

http://www.olomouc.charita.cz/

