
 

Počty osob na bohoslužbách se v 5. protiepidemickém stupni snížily na 10% kapacity kostela  
Na sváteční a nedělní mše svaté je třeba se přihlásit na seznam, který najdete v předsíni kostela. 

Prosíme, aby se bohoslužeb 17.1. účastnily POUZE PŘIHLÁŠENÉ OSOBY. 

11. ledna – 17. ledna 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

11.1. 

Pondělí 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

 

 

16:30 

 
 

za těžce nemocnou Věru  

a Ladislava, za jejich uzdravení, 

za dar zdraví a ochranu Panny 

Marie pro rodinu Kočí, 

Cupákovu, Urbanovu a Hrubou 

Úterý 

12.1. 

Úterý 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 14:00 pohřeb – Miroslav Kelnar   

Středa 

13.1. 

Sv. Hilaria,  

biskupa a učitele 

církve 
St. Jičín 16:30 

za † rodiče, živou rodinu  

a na jistý úmysl 

Čtvrtek 

14.1. 

Čtvrtek 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín - není mše svatá 

Pátek 

15.1. 

Pátek 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 16:30 

za † Marii Hasalovou, manžela, 

syna, snachu a za duše v očistci 

Sobota 

16.1. 

Sobota 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 11:00 pohřeb – Václav Páter   

Neděle 

17.1. 

2. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 

8:00 

 za † rodinu Krutílkovu  

a Páterovu, dar zdraví a za duše 

v očistci                      /P.František/ 

9:00-
9:30 možnost přijetí sv. přijímání 

 

9:45 

 

ke cti Panny Marie, za † otce 

Antonína Velebu, za řeholní 

sestry a na jistý úmysl 
                               /P.Pawel/ 

+ po mši svaté křest  

Justýna Janýšková 

St. Lhota - není mše svatá 

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

Administrátor farnosti: P. Paweł Dobija, Dolní 250, Mořkov, tel. 739 244 464. 

Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou večerní mší svatou. 

Sbírka na opravy z minulé neděle vynesla 6 551 Kč. 

V neděli 24. ledna je plánována sbírka na Biblické dílo. 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - v neděli 10.1. a další 2 neděle 17.1. a 24.1.budou  

stát před kostelem koledníci s kasičkami. Za vaše dary upřímně děkujeme. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

   10.1.2021       Svátek Křtu Páně         7. / ročník XII. 
Jan viděl Ježíše, jak jde k němu a řekl: Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa. 

Svatý Josef a všichni ve „druhé linii“... 
Citace z apoštolského listu „Patris corde – Otcovským srdcem“, papeže Františka  

o sv. Josefu. Dokument byl  zveřejněn 8. 12. 2020 u příležitosti  
150. výročí vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve a vyhlášení Roku sv.Josefa. 

Lidé v druhé linii 
Uprostřed současné celosvětové  krize „můžeme zakoušet, že naše životy jsou spřádány  

a neseny obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují se na titulních stranách 
novin a časopisů, ani na velkých přehlídkách nejnovějších show [...]“. 

„Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost a dodává naději, snaží se nerozsévat paniku, nýbrž 
sdílenou odpovědnost,“ píše papež. Právě tak jako sv. Josef, muž stojící mimo pozornost,  
„diskrétní a skrytý člověk“, v němž můžeme hledat „přímluvce, pomocníka a průvodce 
těžkými časy. Svatý Josef nám připomíná, že všichni ti, kdo se zdánlivě skrývají nebo jsou  
v „druhé linii“, mají výjimečně činný podíl na dějinách spásy.“ 

Svatý Josef vyjádřil své otcovství konkrétně, když „učinil ze svého života službu, obětoval 
ho mysteriu vtělení [...] cele odevzdal sebe, svůj život a svoji práci, přetvořil svoje lidské 
povolání k rodinné lásce v nadlidskou oběť sebe, svého srdce a všech schopností, v lásku 
danou do služeb Mesiáše“. Právě kvůli této jeho „roli v dějinách spásy je sv. Josef otcem, 
jehož křesťanský lid vždy velmi miloval“ . V něm „Ježíš vnímal Boží něhu“, která nám dovoluje 
přijímat naši slabost, skrze niž se uskutečňuje většina Božích plánů. „Pravda, která je  
od Boha, nás nezavrhuje, nýbrž akceptuje, objímá, podpírá a odpouští nám.“ Josef  
je otcem také v poslušnosti Bohu. Jeho přitakání Božímu plánu zachraňuje Marii a Ježíše  

a učí „činit vůli Otce“, ve spolupráci na „velkém tajemství vykoupení“ . 

Dávat prostor tomu, co jsme si sami nezvolili 
Svatý Josef je také přívětivým otcem, který „přijímá Marii bez předběžných 

podmínek“, což je velmi důležité také dnes – pokračuje František -  „v tomto 
světě, kdy je psychologické, verbální i fyzické násilí páchané na ženě 
evidentní“. Mariin snoubenec je také tím, kdo v důvěře v Pána přijímá  
do svého života události, kterým nerozumí. Nepoddává se zklamání, nereaguje vzpourou, 
nechává stranou své úsudky, „neupadá do trpné rezignace, nýbrž odvážně a statečně se 
nasazuje“. Jakoby nám Bůh skrze sv. Josefa opakoval „Nebojte se!“. Vede nás k tomu, 
abychom se statečností zakořeněnou v naději dávali prostor tomu, co jsme si sami nezvolili.  

„Takovýto způsob akceptace života nás uvádí do hlubšího smyslu. Život každého z nás se 
může zázračně obrodit, najdeme-li odvahu jej žít podle toho, co nám ukazuje evangelium.  
A nezáleží na tom, zda se všechno zvrtlo špatně a zda už je něco nevratné. Bůh může dát 
rozkvést květům mezi kameny,” píše František v listu „Patris corde”. Křesťanský realismus 
totiž nic neodmítá, protože „skutečnost ve své tajemné nezvratnosti a složitosti je nositelkou 
smyslu existence v jejích světlých i stinných stránkách“.  

http://farnostsj.cz/
https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/patris-corde-otcovskym-srdcem-josef-miloval-jezise-apostolsky-list-papeze-frantiska-ze-dne-8-12-2020


Josef nás tedy učí, že věřit neznamená nacházet snadná „útěšná řešení“; 
on totiž „nehledal zkratky“ nýbrž stavěl se čelem ke skutečnosti a přijímal za 
ni odpovědnost. Podobně také jeho příklad vede k přijímání druhých, takoví, 
jací jsou, a „k náklonnosti ke slabým, protože Bůh volí to, co je slabé“.  

Měnit problémy v příležitosti 
Apoštolský list dále vyzdvihuje „tvůrčí odvahu“ sv. Josefa, která „umí měnit problém  

v příležitost a vždycky dává přednost důvěře v Prozřetelnost. Zdá-li se někdy, že nám Bůh 
nepomáhá, neznamená to, že nás opustil, nýbrž že důvěřuje nám a tomu, co můžeme navrhnout, 
vynalézt a najít.“ Josef je nucen řešit rovněž běžné rodinné problémy, když se ocitl  
v Egyptě a musel zabezpečit život Svaté rodiny. „Myslím, že v tomto smyslu je svatý Josef opravdu 
zvláštním patronem všech, kdo musejí opouštět svoji vlast kvůli válkám, nenávisti, perzekucím  
a bídě,“ dodává papež František. Jakožto ochránce Ježíše a Marie, nemůže nebýt Ochráncem 
církve „protože církev je prodloužením Kristova Těla v dějinách“.  „Každý potřebný, každý chudý, 
každý trpící, každý umírající, každý cizinec je tak „Dítětem“, které Josef stále chrání.“ Témuž se 
musíme od Josefa učit také my.  

Důstojnost práce 
Tesař, poctivě pracující na zajištění živobytí své rodině, nás učí také „hodnotě, důstojnosti  

a radosti“ plynoucí z toho, že můžeme jíst chléb, který je plodem naší práce. Papež František  
s odkazem na tyto rysy sv. Josefa, zdůrazňované už od encykliky Rerum novarum, poukazuje  
na naléhavost sociální otázky a nezaměstnanosti, rovněž v zemích, kde se žije v jistém blahobytu. 

„Práce se stává účastí na samotném díle spásy“ – podotýká papež. Není jen příležitostí  
k seberealizaci, ale také „k realizaci oné původní buňky společnosti, kterou je rodina. Rodina,  
které se nedostává práce, je více vystavena těžkostem, napětím, rozkolům a dokonce zoufalému  
a zoufajícímu pokušení rozkladu. Jak lze mluvit o lidské důstojnosti bez snahy o to, aby měli všichni 
a každý možnost důstojné obživy?“ – táže se František. A vybízí „k přehodnocení našich priorit“, 
aby žádný člověk a žádná rodina nezůstávali bez práce. 

Děti dnes nemají otce 
„Otcem se člověk nerodí, nýbrž stává,“ nejde o to přivést dítě na svět, nýbrž přijmout je  

a pečovat o ně. V dnešní společnosti však naneštěstí jakoby „děti byli sirotky“, často se jim 
nedostává otce, který by synovi předával zkušenost života a reality. Otec nemá své děti zadržovat, 
věznit, vlastnit, ale uvádět je do schopnosti rozhodovat, užívat své svobody a hledat řešení. V tom 
se projevuje cudnost a čistota Josefova. Miluje láskou, která je prostá majetnického přístupu.  

„Sám Bůh miluje člověka čistou láskou, dává mu také svobodu pochybit a stavět se na odpor. 
Logika lásky je vždycky logikou svobody a Josef dovedl milovat mimořádně svobodně.  
Nikdy nestavěl sebe do středu. Uměl opustit střed a činit středem  svého života Marii a Ježíše,“ 
poznamenává František. Josefovo štěstí spočívá v sebedarování, v jeho mlčení nenajdeme 
stížnosti, nýbrž projevy konkrétní důvěry. Postava Mariina snoubence je tedy 
mimořádně  významná v dnešním světě, který potřebuje otce, ale odmítá pány – totiž ty, kdo chtějí 
„vlastněním druhého vyplnit svoji vnitřní prázdnotu, odmítá ty, kdo zaměňují autoritu  
za autoritativnost, službu za servilitu, konfrontaci za útisk, charitu za vyživování, sílu za destrukci. 
Každé pravé povolání se rodí ze sebedarování....“ – zdůrazňuje Svatý otec. 

Františkova osobní modlitba ke sv. Josefovi 
V poznámce č. 10 apoštolského listu „Patris corde“ prozrazuje papež František také jeden detail 

o své osobní blízkosti ke sv. Josefu. Již více než čtyřicet let denně recituje modlitbu převzatou  

z modlitební knížky ženské kongregace Ježíše a Marie, vydané v 19. století. Jak dodává, 
vyjadřuje úctu a důvěru, ale také „určitou provokaci“: „Ať mi neříkají, že jsem tě vzýval 
nadarmo, a poněvadž s Ježíšem a Marií můžeš všechno, ukaž mi, že tvoje dobrota  
je tak velká jako tvoje moc.“ 

Apoštolský list „Patris corde“ – věnovaný sv. Josefu 
Milovaný otec, citlivý otec, poslušný a přívětivý, otec tvořivě odvážný, setrvávající  

ve stínu – těmito přívlastky charakterizuje papež František sv. Josefa v apoštolském listu 
„Patris corde – Otcovským srdcem“, zveřejněným 8. 12. 2020 u příležitosti 150. výročí 
vyhlášení svatého Josefa za Ochránce všeobecné církve. Dekretem Quemadmodum Deus, 
podepsaným 8. prosince 1870, přiřkl tento titul Mariinu snoubenci blahoslavený papež Pius IX. 
A papež František počínaje 8.12.2020 vyhlašuje zvláštní rok věnovaný Ježíšovu 
pěstounovi. Apoštolský list „Patris corde“ doprovází dekret apoštolské penitenciárie, který 
ohlašuje zvláštní „Rok sv. Josefa“ vyhlášený papežem a stanovuje podmínky pro získání 
odpustků. (více na www.cirkev.cz).               /www.pastorace.cz/ 

Různá oznámení 
Tři králové přicházejí ONLINE – informace z webu Charity Nový Jičín 

Milí občané, Tříkrálová sbírka se letos uskuteční. Bohužel vás letos nemůžeme navštívit osobně, 

ale Tři králové to nevzdávají. Nezapomeňte, že vaše příspěvky pomáhají přímo v našem 

regionu. A pomáhat je stále potřeba. Do kasičky lze přispět během chviličky.  

Stojíte o návštěvu Tří králů? Klikněte na ikonku 🙂 na webu charitanj.cz/tri-kralove-prichazeji-online 

 „Vhodit“ svůj dar můžete díky portálu trikralovasbirka.cz Rozhodně tento web navštivte, 

příjemně se pobavíte a o návštěvu koledníků nepřijdete!! 
 Nebo využijte běžný bankovní převod: na číslo sbírkového účtu 66008822 / 0800 můžete 

poslat jakoukoliv částku. Nutné je zvolit variabilní symbol, který zaručí, že se vaše peníze 

vrátí do naší charity a budou pomáhat v našem kraji! Tedy zadejte variabilní 

symbol 77708019. 

 K rychlé platbě můžete využít také nabízený QR kód. 

 Příležitost máte také v Informačním centru Města Nového Jičína, místních obecních 

úřadech (Šenov u NJ, Bernartice n. O., Starý Jičín, Kunín) nebo v Charitním domě  

v Novém Jičíně (Dolní brána 57), kde je nonstop provoz. Tam všude najdete klasické kasičky. 

Možná také potkáte koledníky, někteří roznáší tyto dopisy, pokladnu mají u sebe, můžete je 

oslovit a dar do pokladny dát. 

A jak jsme naložili s penězi z předešlé sbírky? 
Dle plánu jsme vložili peníze do Fondu humanitární pomoci, ze kterého jsme pak podpořili např. 

onkologicky nemocnou maminku – samoživitelku, která se kvůli zdravotnímu stavu ocitla  

ve svízelné situaci.  Z tohoto fondu byly také zakoupeny látky, ze kterých se v první vlně podařilo díky 

21 dobrovolnicím a mnoha zaměstnancům našít přes 1300 ks roušek, které jsme zdarma poskytovali 

lidem bez domova, seniorům i další veřejnosti. Podpořili jsme provoz Půjčovny kompenzačních 

pomůcek, která byla velmi vytížená, protože mnoho lidí si v době pandemie bralo do domácí péče 

nemocné rodinné příslušníky. Fond kroužky podpořil 20 dětí v jejich zájmech a talentech. A také se 

podařilo zrealizovat výměnu venkovních dětských prvků v zahradách obou azylových domů.   

V roce 2021 bychom (kromě tradičních způsobů pomoci), rádi podpořili vznik RE-USER centra, 

který rozšíří naši dosavadní činnost charitního šatníku a nábytníku  

a nabídne ke znovu užití další položky, např. domácí spotřebiče. 

V rámci tohoto projektu chceme nabídnout pracovní příležitosti 

lidem znevýhodněným na trhu práce. Díky za vaší důvěru. 

https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/patris-corde-otcovskym-srdcem-josef-miloval-jezise-apostolsky-list-papeze-frantiska-ze-dne-8-12-2020
http://www.cirkev.cz/
https://www.trikralovasbirka.cz/

