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Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín
Počty osob na bohoslužbách se v 5. protiepidemickém stupni snížily na 10% kapacity kostela, což je v našem
kostele 38 osob. Na sváteční a nedělní mše svaté je třeba se přihlásit na seznam, který najdete v předsíni kostela.

17.1.2021

2. neděle v mezidobí

8. / ročník

XII.

Nalezli jsme Mesiáše, to je Krista. Milost a pravda přišla skrze něho.

18. ledna – 24. ledna 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne
Den
Pondělí
18.1.

Liturgická oslava
Památka
Panny Marie,
Matky jednoty
křesťanů

Místo
St. Jičín

Čas

Úmysl mše svaté

16:30

za ukončení epidemie a na jistý
úmysl

Úterý
19.1.

Úterý 2.týdne
v mezidobí

St. Jičín

-

Středa
20.1.

Středa 2.týdne
v mezidobí

St. Jičín

16:30

Čtvrtek
21.1.

Památka sv. Anežky,
panny a mučednice

St. Jičín

-

Pátek
22.1.

Pátek 2.týdne
v mezidobí

St. Jičín

16:30

Sobota
23.1.

Sobota 2.týdne
v mezidobí

St. Jičín

-

3. NEDĚLE
V MEZIDOBÍ
Neděle
24.1.

8:00
St. Jičín

sbírka
na Biblické dílo

Zaseknutý šuplík
není mše svatá
za † Janu Vigodovou
k 10. výroční úmrtí a nedožitým
60.narozeninám a na jistý úmysl
není mše svatá
za † rodiče Jana a Marii
Janíkovy a duše v očistci
není mše svatá
za † Blaženu a Ottu Vahalíka,
jejich † rodiče, † sourozence,
† syna, † zetě a ochranu Panny
Marie pro živou rodinu
/P.František/

9:009:30

možnost přijetí sv. přijímání

9:45

za † Josefa Davida, † manželku,
duše v očistci a za živou rodinu
/P.Pawel/

St. Lhota

-

Často se nemohu zbavit dojmu, že lidé ukládají záležitosti svého života
do různých přihrádek jako do skříně.

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.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - tuto neděli 17.1. po mši svaté a další neděli 24.1. budou
stát před kostelem koledníci s kasičkami. Za vaše dary upřímně děkujeme.

Víra je zastrčena až dole v posledním šuplíku. Podle potřeby se vytáhne
a zase zastrčí. U některých je tento šuplík pokrytý značnou vrstvou prachu
a pavučin. Někdy se zasekne a nejde ho vytáhnout. Je to jako v přísloví: „Sejde
z očí, sejde z mysli.“ Neměla by však víra být něco životného? Neměla by
ze života vyzařovat a všechno pronikat? Když chceme víru do svého života
integrovat, znamená to také o ní mluvit. Především pokud jde o náboženskou
výchovu našich dětí.

Slzy v očích
Byl jsem jednou na jedné přednášce.
Sál byl plný mladých lidí a rodičů.
V diskusi se přihlásila jedna matka:
„Mám velké starosti o výchovu mojí
dcery. Bojím se, zda to při dnešním
svádění a bezbožnosti ještě vůbec jde.
Co mám dělat?“
Tu se přihlásila jedna šestnáctiletá dívka a šla směle před stovkou lidí
k mikrofonu. „My mladí bychom chtěli říct našim matkám a otcům: Nebojte
se! Mluvte s námi o tom. Pamatujte si, my se také modlíme každý den,
aby nám Pán Bůh pomohl zvládnout náš život!“ Následovalo nejdříve
ohromené ticho. A pak potlesk. Některé matky měly slzy v očích.

Viděla jsi už Boha?
V průběhu života začíná ve věku dítěte kolem tří, čtyř let období otázek.
Rodiče, tety, babičky a dědečkové jsou zaplavováni otázkami: „Proč naše
kočka neumí létat?“ „Kde je schované světlo, když se klapne na vypínač?“
Dětská zvídavost se ptá také na Boha: „Už jsi někdy viděla Boha? Kde bydlí?“
A ptají se také na životní otázky: „Proč umřel dědeček? A kde teď je?“ Nebo:
„Když Bůh může všechno, proč ho neuzdravil?“

Když je dítě v náboženském prostředí, přijdou tyto otázky velmi brzy. Tu pak záleží
na tom, zda se vytvoří atmosféra důvěry a zda tato chuť k otázkám poroste.
Pokud se tak stane, budou mladí lidé později hledat příležitost k rozhovorům.
Ať už se ptají jakkoliv, nesmíme ztrácet trpělivost, tím méně jejich otázky
zesměšňovat. Musíme je vždy zodpovědět, i když znějí uším dospělých
„nemožně“.

Vytříbený cit
Nemá smyslu mluvit o významu náboženské praxe každodenního života podle
víry, jestliže chybí potřebný příklad. Největší přesvědčující sílu má prožívaná víra.
Zvláště mladí mají vytříbený cit pro to, zda dospělí stojí za tím, co říkají. „Můj otec
jedná tak, jak mluví,“ soudí Karel. „To se mi líbí.“ Na Marii působí chování její
matky: „Náboženství mě moc nezajímá, ale obdivuji náboženský postoj mé matky.
Ona se za mě modlí každý den. Její láska musí být něco vzácného.“

Agresivní protest
„To všechno je z temného středověku, co farář básní o stvoření světa.“ Syn vtrhne
do pokoje a hodí svou kabelu na židli. „O Darwinově teorii nemá ani tušení.
A vůbec, celá ta náboženská víra už je dávno překonaná.“ Již často jsem rodičům
doporučoval, aby právě v takovém případě zachovali klid. Opatrně, když syn
projevuje agresivní protest anebo dcera emocionální vzrušení. Za tím vždy vězí
palčivá otázka. Mladí lidé balí problémy s Bohem, náboženstvím a Církví
do provokativních tvrzení. Přitom neberou žádné ohledy. Kladou otázky,
pochybují, urážejí víru dospělých narážkami, které někde zaslechli. To, co nyní
nejméně potřebujete, je jakékoliv hromobití. Spíše se snažte vcítit do jejich
vnitřního pochopitelného problému, který je pro ně důležitý.
Tady je několik rad:
• Ukaž se vždy klidný, ochotný k rozhovoru a porozumění.
• Projev uctivý a živý zájem: „Opravdu mě zajímá, co si o tom myslíš.“
• Podněcuj k rozhovoru: „Udělal bys mi radost, kdybys mi o tom vyprávěl.“
• Ujišťuj: „To mě opravdu těší, že se zajímáš o takové otázky.“
• Projevuj co největší ochotu k rozhovoru.
• Věnuj svůj čas, zájem a pochopení.
• Při provokativním jednání zachovej klid.
• Nereaguj hněvivě, podrážděně a nezraňuj.
• Snaž se o pochopení.
• Pouhými frázemi se mladí lidé nedají odbýt.
Je třeba dávat jasné svědectví víry.

• Pochval výslovně každý dobrý myšlenkový postup: „To jsi promyslel dobře.
Jsi na dobré cestě. Mám z tebe radost.“
• Říkej: „Respektuji tvůj názor. Přemýšlej také o mém mínění.“
• To není ztráta autority, když musíš tu a tam konstatovat: „To sám dobře
nevím. Co si o tom myslíš ty?“
• Vezmi na pomoc Katechismus. Čti: „Víra naší církve o tom říká toto: …“
• Sáhni i k Písmu: „Kristus říká…“
/www.fatym.com, vyšlo v časopise Světlo 28. číslo / XII.ročník/

Různá oznámení
V polovině ledna 2021 se věřící v České republice účastní Týdne modliteb
za jednotu křesťanů, který spojuje křesťany z různých církví po celém světě.
Týden modliteb letos proběhne od 18. do 25. ledna 2021 a jeho mottem je verš:
„Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“ (srov. Jan 15, 5-9) Týden modliteb
za jednotu křesťanů je výrazem touhy uskutečňovat Ježíšova slova, aby všichni
byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. (Jan 17,21)
V předmluvě k textům modliteb za jednotu křesťanů zmiňují Mons. Tomáš
Holub, předseda Rady ČBK pro ekumenismus, a Mgr. Daniel Ženatý, předseda
ERC v ČR, důležitost prohloubení vztahu s Kristem:
„V současné době, ve které se pro každého z nás zcela neočekávaným
způsobem zachvěly zdánlivé jistoty našeho „moderního“ života, je slovo
o naroubování na Krista slovem nesmírně důležitým. Je tím zásadním, o co jde,
jestliže máme mít naději do budoucnosti. My všichni, kteří neseme jméno
křesťan, jsme pozváni prohloubit tento vztah, který následně oživí naše vztahy
vzájemné.“
Texty pro Týden modliteb za jednotu křesťanů v roce 2021
připravila monastická komunita v Grandchamp. Za téma zvolila text „Zůstaňte
v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“, který vychází z Janova evangelia 15,1-17
a shrnuje povolání komunity věnovat se modlitbě, smíření a jednotě církve
i lidské rodiny.
Společenství Grandchamp je monastická komunita sdružující sestry z různých
církví i zemí. Vznikla v první polovině dvacátého století a od počátku měla úzké
vazby jak na komunitu Taizé, tak na abbého Paula Couturiera, klíčovou postavu
dějin Týdne modliteb za jednotu křesťanů. Dnes v komunitě žije asi padesát
sester, které se zavázaly hledat cestu smíření mezi křesťany, napříč lidskou
rodinou i s veškerým stvořením. Téma, které si místní přípravná skupina zvolila,
zní „Zůstaňte v mé lásce, a ponesete hojné ovoce“. Sestry se díky němu mohly
podělit o zážitky a moudrost svého kontemplativního života, při kterém zůstávají
v Boží lásce, a také hovořit o ovoci této modlitby: těsnějším společenství s bratry
a sestrami v Kristu i silnější solidaritě s veškerým stvořením.
Týden Modliteb za jednotu křesťanů bude zahájen v pondělí 18. ledna
v 18.00 ve sboru Církve bratrské v Praze 3. Bohoslužba se odehraje bez
přítomnosti veřejnosti, aby mohla být dodržena epidemiologická opatření, bude
nicméně přenášena on-line. Kázat bude plzeňský biskup Tomáš Holub.
/www.doo.cz/

