
 

 

27. ledna – 2. února 2020 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

27.1. 

Sv. Anděly Mericiové, 

panny 
St. Jičín 17:00 

za † Janu Kvasničkovou  

a † rodiče 

Úterý 

28.1. 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze  

a učitele církve 
St. Jičín 17:00 

za † Antonína Galuszku 

s prosbou o dar zdraví a Boží 

požehnání pro celou rodinu  

a za duše v očistci  

Středa 

29.1. 

Středa 3. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

na jistý úmysl s prosbou  

o přímluvu sv. Zdislavy  

a ochranu Panny Marie 
+po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

30.1. 

Čtvrtek 3. týdne  

v mezidobí 
St. Lhota 14:45 pohřeb – Marie Pavlíková  

Pátek 

31.1. 

Památka  

sv. Jana Boska,  

kněze 
Světový den pomoci 

malomocným 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá 

za † Otakara Vahalíka, rodiče, 

švagra, za dar zdraví a ochranu 

Panny Marie pro živou rodinu 

Sobota 

1.2. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 

 

8:00 

 

za † Blaženu a Vladimíra 

Rybníčkovy, † rodiče, duše 

v očistci a za živou rodinu 
+ po mši sv. litanie k Panně Marii 

Fatimské a modlitba sv. růžence  

se zasvěcením jednotlivých stavů 

Neděle 

2.2. 

Svátek  

Uvedení Páně  

do chrámu 
 

HROMNICE 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  8:00 

za farníky a za rodiny dětí, které 

letos přistoupí k 1. sv.přijímání  
/představení prvokomunikantů/ 

žehnání svíček a průvod 

+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

     26.1.2020          3. neděle v mezidobí         9./ročník XI. 
Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. 

Co se Ti vybaví, když se řekne svatost, nebo svatý? 

Dost možná se Ti vybaví spoustu různých konkrétních jmen a obrázků,  

ale troufám si tvrdit, že Tě asi nenapadlo, že by svatost mohla být Tvůj  

životní program. Svatost je prosté a jednoduché bytí naplno s Bohem,  

které začíná už teď na zemi a pokračuje za hranicí smrti.  

Je vůbec možné, aby byl křesťan, který nesměřuje ke svatosti,  

nazýván ještě křesťanem? 

Svatost je normální! Je to vedlejší produkt lásky a logický důsledek života  

s Bohem. Dost často ale máme před očima spíše „obrázkovou svatost“, 

kterou známe ze zbožných kartiček a která je pro nás vzdálená, odtažitá  

a nereálná. Možná si říkáš: „Vždyť já přece nemám sílu zemřít pro víru.  

o Vždyť já přece nemám žádné mystické zážitky.  

o Vždyť já se přece nemodlím 8 hodin denně.  

o Vždyť já přece nejsem kněz nebo řeholní 

sestra, abych to s těma pobožnostma tak přeháněl.  

o Vždyť já přece nejsem dokonalý…“  

Důležité je si uvědomit, že Bůh nevolá dokonalé, ale zve k dokonalosti.  

Bůh mě povolává ne proto, kdo jsem já, ale proto kdo je On. A svatost není 

nějaký stav, nebo skutek, ale spíše směr a postoj.  

Svatost znamená dovolit Pánu, aby byl Pánem mého života. Paradoxem 

křesťanského života je to, že čím svatější se člověk stává, tím jasněji  

si uvědomuje svou nedostatečnost, a tedy i naprostou závislost na Božím 

milosrdenství.  

Opakem svatosti někdy není hříšnost, ale průměrnost.  Dost často naše 

lenost a výmluvy jsou tím největším nepřítelem svatosti. Svatost také není 

pouhá bezhříšnost. Není to o vyprázdnění života, ale o naplnění života 

Bohem. Nejde tedy o to se snažit hodně, ale snažit se úplně. A úplně se 

odevzdat může každý, protože Bůh každého stvořil tak, aby se mohl stát 

svatým. A svatí se nestávají svatými díky podmínkám, ale navzdory jim.  

Možná se bojíš tohoto radikálního rozhodnutí se pro Boha, protože si 

myslíš, že svatost znamená chytnout se nějaké „troleje Boží vůle“, po které 

http://farnostsj.cz/


musíš dojet až do konce a ve kterých není prostor pro svobodu a normální život. 

Ale, slovy papeže Františka z vynikající exhortace o svatosti Gaudete et exsultate: 

„Neměj strach ze svatosti. Ona ti nevezme síly, život ani radost. Naopak, staneš se 

člověkem, na jakého Otec myslel, když tě stvořil, a zůstaneš věrný svému bytí. Závislost 

na Bohu nás osvobozuje od otroctví a přivádí nás k poznání naší důstojnosti… Svatost 

neumenšuje tvé lidství, protože je setkáním tvé slabosti se silou milosti.“  

To, že nejsme dokonalí, není překážka svatosti, ale předpoklad svatosti. A jelikož 

každý svatý má hříšnou minulost, tak každý hříšník může mít svatou budoucnost. 

Svatost není něco vzdáleného, ale začíná právě teď. Nevydávejme se cestou  

za svatostí, ale cestou svatosti. 

Co teda máme dělat? Z listu Židům víme, že Kristus se nám stal podobným  

ve všem, kromě hříchu. (srov. Žid 4,15) To ale tedy  

i znamená, že i my se můžeme Kristu podobat  

ve všem, kromě hříchu! Svatost tedy můžeme najít 

ve všem, co není hřích a co děláme naplno  

s Bohem. „Pro ženatého muže má cesta ke svatosti 

jméno jeho manželky“ (sv. Josemaría Escrivá) . Na Tobě tedy je 

hledat Tvoji osobní konkrétní cestu ke svatosti. Toto 

hledání předpokládá otevřenost Božímu vedení, 

ochotu nechat se Bohem přetvářet a také touhu na sobě pracovat.  

Svatý Augustin píše: „Ten, který tě stvořil bez tebe, tě bez tebe nespasí.“ (Serm. 169,11,13) 

Proto je naše spolupráce s Boží milostí nutná. Svatost je Boží dílo v nás, kterému 

dáváme svým životem souhlas, aby se uskutečňovalo. 

Co tedy konkrétně dělat? Co nejvíce vpouštět Boha do svého života pomocí 

modlitby i služby bližním, mít kvalitní duchovní doprovázení a pravidelně 

přistupovat ke svátostem, protože svátosti jsou zaručenou cestou ke svatosti.  

Jsi povolán ke svatosti! Svatost je pro Tebe!! Bůh je pro Tebe!!! 

Přikládám jednu modlitbu směřující k Bohu, ale oslovující i každého z nás: 

 Jenom Bůh může dát víru, ale ty o ní můžeš dát svědectví... 

 Jenom Bůh může dát naději, ale ty můžeš vlít důvěru svým bratřím... 

 Jenom Bůh může dát lásku, ale ty můžeš naučit milovat... 

 Jenom Bůh může dát pokoj, ale ty můžeš zasévat jednotu... 

 Jenom Bůh může dát sílu, ale ty můžeš být oporou... 

 Jenom Bůh je cesta, ale ty ji můžeš ukázat ostatním... 

 Jenom Bůh je světlo, ale ty ho můžeš zapálit v lidských očích... 

 Jenom Bůh je život, ale ty můžeš v ostatních vzkřísit touhu žít... 

 Jenom Bůh může udělat to, co se zdá nemožné,  

ale ty můžeš udělat to, co je možné... 

 Jenom Bůh sám sobě stačí, ale raději spoléhá na tebe! 

https://farokh.signaly.cz 

Různá oznámení 

POZVÁNÍ NA DUCHOVNÍ OBNOVU PRO MANŽELE A SNOUBENCE 

Milý bratře/sestro,  

máme radost, že po duchovní obnově v Hlohovci, Vás opět můžeme pozvat na duchovní 
obnovu s otcem Jamesem Manjackalem, která se uskuteční na Slovensku 14.-16. února 
2020 v Aréně Brezno. Duchovní obnova je určená pro manželské páry a snoubence. 

Otec James Manjackal je katolický kněz a misionář Božího milosrdenství, jmenovaný 
papežem Františkem. Dosud vykonal misijní cesty ve více než 86 zemích světa, kde konal 
exercicie, konference, vedl bohoslužby s modlitbami za uzdravení a organizoval 
evangelizační semináře. Nyní působí v Mnichově a pokračuje v misijní činnosti mezi 
křesťany i nekřesťany ve více zemích Evropy. O to víc se těšíme, že zavítá také na 
Slovensko. Otec James vede evangelizační semináře svým osobitým způsobem. 
Klade  velký důraz na Eucharistii a na vnímání Ducha svatého v prožívání víry. 

Duchovní obnova pro manžele a snoubence se uskuteční se schválením a požehnáním 
rožňavského biskupa J. E. Mons. Stanislava Stolárika. 

Cena vstupu pro manželský pár je 10,- € / 260,- CZK. Cena vstupu pro dítě (0-18 let)  
5,- € / 130,- CZK. Cena jednoho oběda pro dospělého je 4,- € / 102,- CZK.  

Pro dítě (0-12 let) je cena jednoho oběda 3,- € / 77,- CZK. Obědy je třeba si objednat 
podle zájmu v registračním formuláři. 

Po dobu přednášek otce Jamese bude tedy pro Vaše děti připravený program 
v dětském koutku. Dětský koutek je určený pro děti do 12 let. V případě zájmu můžete 
vaše děti přihlásit prostřednictvím registračního formuláře.  

Organizátoři nezajišťují ubytování pro účastníky.  

Všechny důležité informace a registraci najdete na: www.otecjames.cz  

Pokud byste však nenašli to, co potřebujete, případně máte jakékoliv další otázky, 
neváhejte nás kontaktovat na info@otecjames.cz. Taktéž budeme rádi, když nám pošlete 
Vaše svědectví z minulých duchovních obnov s otcem Jamesem. 

Věříme, že i následující obnova bude místem přijetí a dotyku Božího Ducha ve vašich 
životech. Že to pro Vás bude čas načerpání, ale také poznání sebe samých, čas kdy bude 
Duch Svatý přicházet do Vašich srdcí a naplňovat je svou dobrotou. 

Těšíme se na Vás a přejeme Vám požehnané dny!  

Váš tým Credo CZ 

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

POUŤ ZAMILOVANÝCH – Dub nad Moravou 
„Láska je dar pro druhého" a abychom za tento velký dar 

poděkovali, zveme všechny mladé páry, snoubence i manžele  

- mladší i starší, na Pouť zamilovaných. 

Kdy: sobota 15. února 2020 
Kde: Kostel Očišťování Panny Marie, Dub nad Moravou 
Začátek programu: 14 hod.  
Pozvání pronést přednášku přijal P. Michal Altrichter. 
Na setkání je plánována i tradiční svatovalentinská večeře, proto se, 

prosím, přihlaste předem přes webový formulář na: www.rodinnyzivot.cz 
Bližší informace: František Němec, Mgr. Josef Záboj  
tel.: 739 027 412, email: nemec.frantisek@ado.cz  

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