
 

20.prosince – 26. prosince 2021, DOBA ADVENTNÍ / VÁNOČNÍ, žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

20.12. 
20. prosince St. Jičín 

16:00-

17:30 
příležitost ke svátosti smíření 

17:30 
za † Anastázii Krutílkovou, †manžela, 

† 4 syny, † zetě, † švagry, † švagrové 

a za Boží ochranu pro živé rodiny 

Úterý 

21.12. 
21. prosince St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

22.12. 
22. prosince St. Jičín 6:45 

rorátní mše svatá 

za † Františka a Martu Rosovy,  

† rodinu a ochranu Boží pro živou 

rodinu 

Čtvrtek 

23.12. 
23.prosince -  - není mše svatá 

Pátek 

24.12. 

Vigilie  

NAROZENÍ PÁNĚ 

ŠTĚDRÝ DEN 
 

začíná doba vánoční 

St. Jičín 

15:00 za farníky 

22:00 
za † Annu Hanzelkovou, † manžela,  

† rodiče, † sourozence, Boží ochranu 

a Panny Marie pro živou rodinu 

Sobota 

25.12. 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 

- zasvěcený svátek 

 

Boží hod vánoční 

St. Jičín 

8:00 

za † Antonína Galuszku, † Marii  

a Františka Galuszkovy s prosbou  

o dar zdraví a Boží požehnání pro 

živou rodinu 

10:00 za farníky 

15:00 
vánoční divadelní představení dětí 

+ Jesličková pobožnost 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Pawel Dobija/ 

Neděle 

26.12. 

Svátek  

Svaté rodiny Ježíše,  

Marie a Josefa 
obnova manželských slibů 
Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka 

2. svátek vánoční 

St. Jičín 8:00 
za † rodiče Krutílkovy, † syna,  

† 4 snachy, ochranu Boží pro živé 

rodiny a † sestru Kustodu Vojkovou 

St. Lhota 10:00  mše svatá 

Farář: P.Marcel Krajzl, mobil – farní úřad:731 058 895, email: rkf.staryjicin@doo.cz 

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

OHLÁŠKY 

* Děkuji za dnešní tichou sbírku na opravu fary. 

* V úterý od 13:30 bude předvánoční úklid kostela a zdobení stromků. 

* V pátek na Štědrý den je v 15:00 mše pro rodiče a děti. Ostatní jim prosím nechte prostor  
a přijďte až na 22:00 hod. 

* V sobotu na Boží Hod v 15:00 jste srdečně zváni na vánoční divadelní představení 
„StarDance … aneb tanec hvězd“, které si pro vás připravily děti a mládež z naší farnosti.  
Poté bude následovat krátká Jesličková pobožnost. 

* Moc děkuji chlapům, kteří ve čtvrtek sundali lešení, abychom to měli v kostele  
na Vánoce hezčí. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 19.12.2021     4. neděle adventní        4./ročník XIII. 
Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. 

 

„Jak mnoho modliteb říkáme 

a jak málo se modlíme!“ Tak si 

povzdechl jeden rozvážný pán, 

když pozoroval, jak se babičky v kostele modlí růženec za růžencem. Dodal  

na vysvětlení svého úsudku toto přirovnání: „Připadá mi to, jako když někdo 

stále otáčí vypínačem, ale světlo se nerozsvítí, protože tam není proud. Není-li 

modlitba v srdci, co pomůže říkat ji ústy!“ Zbožným babičkám ten pán jistě 

křivdí, ovšem teoreticky je jeho úsudek jistě správný. Ale jak dostat modlitbu z úst 

do srdce? Ptali se už mnozí duchovní spisovatelé. Odpovídají takto: První cesta 

je rozjímat, zamyslet se vážně nad slovy, která říkáme. Pokusme se to tedy 

udělat se slovy modlitby, kterou jsme řekli mnoho tisíckrát: Zdrávas Maria. 

Středověká mystická duše, sv. Matylda, vypravuje ve svých zjeveních o tom, 

že se jednou v kostele při liturgii modlila k Matce Boží. Napadla ji slova: 

„Královno nebes, kdybych to dovedla, chtěla bych tě pozdravit někým tak 

pěkným slovem, jaké ještě nikdy žádný člověk neřekl.“ Tu prý se jí zjevila Panna 

Maria a měla na prsou zlatý nápis Zdrávas Maria. Pak prý řekla sv. Matyldě: 

„Vidíš, ještě žádný člověk nevymyslel krásnější pozdrav, a ještě nikdo mne 

nepozdravil sladším oslovením.“ 

Jací autoři pracovali na složení textu této krátké modlitby? První slova 

nepocházejí od člověka. Vyslovil je anděl při zvěstování: 

„Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ (Lk 1,28). Pokračuje 

Alžběta, když ji Maria navštívila v horském městečku: 

„Požehnaná tys mezi ženami a požehnaný plod života 

tvého“ (Lk 1,42). „Ježíš“, přidáváme jako vysvětlivku. A celá 

církev po tolik věků k tomu přidává svou prosbu:  

„Svatá Maria, Matko Boží, pros za nás hříšné nyní i v hodinu 

smrti naší. Amen.“ V kratičkém textu Zdrávasu jsou tedy 

shrnuty nejdůležitější tituly Panny Marie. Teologie nemůže 

udělat nic jiného než se nad nimi zamyslet. 

Anděl tedy vstoupil do nazaretského domku a pozdravil: „Zdrávas, buď 

zdráva!“ Tak to překládáme do češtiny, protože jsme si navykli lidem, které 

potkáme, popřát dobré zdraví. V řeckém textu evangelia je to trochu jinak. 

Staroslověnsky se to překládá: „Raduj sja Maria!“ Odpovídá to lépe situaci. 

Anděl totiž přináší radostnou zvěst. Když zdravíme velkou osobnost, také 

přidáváme titul, např. Přejeme vám dobrý den, pane starosto, pane 

prezidente!“ Anděl vyslovuje daleko vyšší titul: „Milostiplná, Pán s tebou!“ 

Obecný pozdrav v arabských zemích je od pradávna: Šálem alejkum – ať je 

s vámi pokoj!“ Vyvolený národ izraelský si byl vědom toho, že potřebuje něčeho 

hlubšího, aby se to přání uskutečnilo. Byli si vědomi, že je s nimi Bůh, že je  

http://farnostsj.cz/


na jejich straně. To právě označuje slovo „milost“. V Marii se to uskutečňuje docela 

zvláštním výjimečným způsobem. Je milosti plná, tj. Bůh je s ní ve všem, co dělá,  

co myslí a oč usiluje. To ovšem vylučuje jakýkoli hřích. Církevní tradice to vyjadřuje 

výrazem „Neposkvrněná“. Zase je tu zajímavé navrátit se k řeckému textu 

evangelia. Tam slovo milost – charis znamená původně krásu. Plnost milosti tedy 

vyjadřuje obnovu lidské přirozenosti, návrat k okamžiku, kdy první člověk vyšel  

ze stvořitelské ruky Boží. Není to náhodou, že byzantští autoři nazývají Marii rájem, 

zahradou, kam byl umístěn druhý Adam, Ježíš. 

Když Bůh na počátku stvořil prvního Adama, dal mu za společnici první ženu, Evu. 

Nato jim řekl: „Ploďte a množte se, naplňte zemi…!“ (Gn 1,28). Bůh Písma je Bůh živý,  

na rozdíl od mrtvých model pohanských, dal tedy člověku, stvořenému k vlastnímu 

obrazu a podobenství, podíl na svém věčném životě.  

To se vyjadřuje hebrejským výrazem požehnání.  

Bůh Adamovi a Evě požehnal. Teď tedy z vnuknutí 

Ducha svatého Alžběta oslovuje Marii: „Požehnaná tys 

mezi ženami a požehnaný plod života tvého.“ Ježíš sám 

sebe definuje jako pravdu a život (Jan 11,25), na rozdíl  

od mrtvé pravdy čistě rozumových úvah. Maria dává 

pozemský život, tj. přivádí věčný život Boží na tuto zemi, 

je tedy ze všech žen nejpožehnanější. 

Církev přidává prosbu s oslovením: „Svatá Maria.“ Svatý člověk není jiný než ten, 

o kterém se dá říci, že je s ním Bůh. „Pán s Tebou“ a „svatá Maria“ jsou tedy stejné 

tituly. Ale je tu přece jiný odstín. Svaté osoby umisťujeme po smrti na nebe. Věříme, 

že i tam jsou činné svou modlitbou, proto je prosíme, aby se za nás modlily. Síla jejich 

modliteb je ovšem podle toho, nakolik je s nimi Bůh. O Marii, jež je plná milosti,  

tvrdí křesťanská tradice, že je svou přímluvou všemocná. 

Mons. Dupanloup, známý biskup z Orleansu, vypravuje, že jednou přišel připravit 

na smrt mladé děvče, které bylo velmi nemocné, ale zdálo se, že to nevnímá.  

Když k ní hovořil o smrti, nahlas se smála. Snažil se proto taktně uvádět důvody, aby 

pochopila, že je její situace kritická. Ale ona najednou řekla, stále s úsměvem:  

„Však já dobře vím, že je to se mnou vážné. Ale já jsem se už v životě modlila tisíckrát 

a tisíckrát k Panně Marii: Oroduj za nás nyní i v hodinu smrti naší: mám se ještě 

něčeho bát?“ 

Můžeme tedy naši úvahu zakončit tím, co píše známý autor Tomáš Kempenský:  

„Klečím na kolenou před nejsvětější Pannou a modlím se „Zdrávas Maria, milosti 

plná…“ Je to modlitba v málo slovech, ale plná nejhlubších tajemství. Na vyslovení 

je krátká, ale dosáhne daleko svou silou… Zaslouží si, abychom ji stále přemítali 

v srdci a abychom ji stále opakovali ústy. Z těch málo slov, z nichž je složena, plynou 

celé potoky útěch. Jak je potřeba litovat těch bezbožných a lenošných, kteří si 

zvykli modlit se s rozptýlenou myslí, nepřemýšlejí o slovech, a proto nemohou pocítit 

sladkost, jež z nich přichází. Nejsladší Panno, nedej, abych i já se provinil takovou 

nedbalostí a leností, kterou už jsem se provinil v minulosti. Pro budoucnost ti slibuji, 

že se budu modlit Zdrávas s větší zbožností a pozorností. Amen.“ 

/Tomáš Špidlík, Liturgické meditace na nedělní evangelia,  
vydalo nakl. Refugium Velehrad-Roma, Olomouc 2006/ 

Různá oznámení 

➢ Rodinný plánovací kalendář na rok 2022 
Centrum pro rodinu a sociální péči nabízí již tradiční 

plánovací kalendář na tok 2022 s tématem: Život je 
výzva, souhlasíte s námi? Zkuste s námi něco 
nového, pusťte se do věcí, do kterých se vám třeba úplně nechce a zažijte 
radost z dobrého pocitu! Kalendář je opět vybavený sloupečky pro 
zaznamenání činností jednotlivých členů domácnosti, rozvrhem hodin  
a liturgickým kalendářem. Během celého roku vás budou doprovázet také 
veselé ilustrace. Cena kalendáře je 200,- Kč. Zakoupením kalendáře 
podpoříte činnost Centra pro rodinu ostravsko-opavské diecéze. Kalendář 
můžete zakoupit u p. Heleny Sládečkové. 

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

Překlad dopisu indického adoptivního chlapce 

Jeevana Karanje k Vánocům 2021 

Srdečně vás zdraví Jeevan. Jak se máte? Doufám, že se vám dobře 

daří, a co vaše rodiny? Doufám, že se máte skvěle.  

Já a moje rodina se máme dobře. Jsme vděční za vaši lásku a oběť, 

díky které se mohu vzdělávat. Ve studiu se mi daří. Uspěl jsem 

v testech a dostal dobré známky. Toužím po tom se učit. Denně si 

udělám čas na studium a učení, chodím každý den do školy a nemám 

absence. Během lockdownu jsem seděl doma a učil se ze starých 

knih. Hrál jsem si s kamarády. Mám v našem sousedství dobré 

kamarády, spolu si hrajeme a užíváme si. 

Všichni farmáři mají hodně práce, aby připravili pole na další úrodu. 

Měli jsme letos málo deště. Nyní je zde hodně zima. 

V neděli chodím do kostela a máme hodiny katechismu v kostele. 

Spolu s mou rodinou vám děkuji  

za to, že mi pomáháte v mém studiu. 

Pamatujeme na vás stále  

a modlíme se za vás.  

Přeji vám šťastné Vánoce 

 a šťastný Nový rok.  

Myslím na vás,  

s láskou, váš Jeevan 
******************************************************************************* 


