
 

3. ledna – 9. ledna 2022 

DOBA VÁNOČNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

3.1. 

Pondělí  

po 2. neděli  

po Narození Páně 

St. Jičín 17:30 za † Ludmilu Davidovou 

Úterý 

4.1. 

Úterý 

po 2. neděli  

po Narození Páně 

- - není mše svatá 

Středa 

5.1. 

Středa 

po 2. neděli  

po Narození Páně 

St. Jičín 17:30 

za † Vojtěcha a Ludmilu 

Jakůbkovy, dvoje † rodiče,  

2 † zetě, † vnuka, s prosbou  

o dar zdraví, Boží milosti  

a ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu 

Čtvrtek 

6.1. 

Slavnost  

ZJEVENÍ PÁNĚ  
– doporučený svátek 

Tři králové 

St. Jičín 17:30 za farníky 

Pátek 

7.1. 

Pátek  

po Zjevení Páně 
 

1.pátek 

St. Jičín 

16:00 příležitost ke svátosti smíření 

17:30 za † Marii Maliňákovou 

Sobota 

8.1. 

Sobota  

po Zjevení Páně 
Janovice 17:30 mše svatá 

Neděle 

9.1. 

 

SVÁTEK  

KŘTU PÁNĚ 
 

 

končí doba vánoční 

St. Jičín 8:00 

za † Ninu Křivánkovou, 

s prosbou o dar zdraví a Boží 

ochranu pro manžela a děti 

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 

* Ve čtvrtek po mši v 18:30 zvu na faru ty, kteří se chtějí aktivně zapojit do rekonstrukce fary. 

* V pátek navštívím dopoledne nemocné. 

* V pátek bude od 16:00 – 17:30 příležitost ke svátosti smíření a tichá adorace. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

2. neděle po Narození Páně 

   2.1.2022                                                 6. / ročník XIII. 
Sláva tobě, Kriste, tys byl hlásán pohanům, sláva tobě, Kriste, tys došel víry ve světě.  

 Každý den pros Boha, aby ti dal radost. 

 Snaž se o úsměv a klidnou tvář i v nepříjemných situacích. 

 Často si v duchu opakuj: Bůh mě miluje a je stále se mnou. 

 Snaž se bez přestání hledat dobré stránky bližního. 

 Neúprosně zaháněj ze srdce jakýkoliv zármutek. 

 Věnuj se svým povinnostem s ochotným srdcem.  

 Dobrosrdečně se věnuj hostům. 

 Nestěžuj si a neposuzuj, neboť toto nejvíce skličuje člověka. 

 Zapomeň na sebe a snaž se povzbudit trpícího člověka. 

 Rozšiřuj radost okolo sebe a jistě ji pocítíš i v sobě. 

(s.Magdalena z Toulouse, zdroj: Fermentum 1/2007) 

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

ZAPOMENUTÍ TŘI KRÁLOVÉ 
Děti z jedné farnosti si připravily na Vánoce scénku. Napsaly texty  

pro anděly, pastýře, Pannu Marii a svatého Josefa. Také osel a volek dostali 

svou pasáž.  

Začaly si rozdělovat role. Josefa a Marii chtěly hrát 

všechny, osla nikdo. Proto děti rozhodly, že za osla 

převlečou psa, který patřil jednomu z nich. Pes byl 

hodně velký a hodný. A s umělýma ušima vypadal jakž 

takž jako osel. Jenom nevydržel celou dobu neštěkat… 

Ale jak řeholní sestra Renata uviděla zkoušku představení, zvolala: 

„Zapomněli jste na tři krále!“ Evžen, režisér, se chytil rukama za hlavu. 

Vždyť už chyběl jenom jeden den do provedení! Kde tak rychle najít  

tři krále? 

http://farnostsj.cz/


Přišel pan farář a navrhl řešení: „Najdeme tři osoby 

z farnosti. Vysvětlíme jim, že budou hrát moderní tři krále. 

Přijdou ve svém normálním oblečení, jaké nosí ve všední den,  

a přinesou Ježíškovi dar podle svého výběru. Jejich jediným 

úkolem bude vysvětlit, proč vybrali právě tento svůj dar.“  

Skupina dětí se dala do díla. Za dvě hodiny byli tři vhodní králové na světě.  

Přišly Vánoce, nastala hodina představení. Děti předvedly všechno, čemu se 

naučily, a sklidily velký potlesk. Pes-osel usnul a brada svatého Josefa neupadla. 

Aniž by to kdokoliv předvídal, příchod tří králů se však stal nejdojemnějším 

okamžikem večera. Prvním králem byl muž, asi padesátiletý, otec pěti dětí, 

zaměstnaný na radnici. Nesl v rukou berlu. Položil ji blízko Ježíška a řekl: „Před 

třemi roky jsem měl těžkou autonehodu. Čelní náraz. Převezli mě do nemocnice 

s mnoha zlomeninami. Doktoři mi nedávali velkou naději. Nikdo si netroufal 

odhadnout, co se mnou bude. Od té chvíle jsem si začal vážit každého 

nepatrného pokroku: toho, že jsem mohl pohnout hlavou nebo prstem, že jsem 

si sám sedl a tak dále. Tyto měsíce v nemocnici mě proměnily. Stal jsem se 

pokorným objevovatelem všeho toho krásného, co dokážu.  

Byl jsem šťastný a objevoval jsem nepatrné a všední věci, 

kterých jsem si dřív nevšímal. Přináším tuto berlu Ježíškovi jako 

znamení vděčnosti.“ 

Druhým králem byla matka dvou dětí. Přinesla katechismus. Položila ho blízko 

Ježíškovy kolébky a řekla: „Dokud mé děti byly malé a potřebovaly mě, cítila 

jsem se být užitečná. Potom děti vyrostly a já jsem si připadala zbytečná.  

Ale pochopila jsem, že se nesmím litovat. Požádala jsem pana faráře, zda bych 

mohla děti učit náboženství. Tak jsem našla znovu smysl života. Připadám si jako 

apoštol, jako prorok. Otevírat našim dětem obzory ducha, to je činnost, která 

mě plní nadšením. Znovu se cítím užitečná.“ 

Třetím králem byl mladík. Přinesl čistý bílý papír. Položil ho dítěti ke kolébce 

a řekl: „Bránil jsem se přijmout tuto roli. Nevěděl jsem ani co říct,  

ani co přinést. A mé ruce jsou prázdné. Mé srdce je plné různých přání, plné 

touhy po štěstí a po smyslu mého života. Je ve mně hromada neklidu, otázek, 

očekávání, chyb a pochybností. Nemám nic, co bych mohl představit druhým. 

Má budoucnost se mi zdá tak matná. Přináším ti tento bílý papír, Ježíšku.  

Vím, žes přišel, abys nám přinesl novou naději. Vidíš, jak jsem uvnitř 

prázdný, ale moje srdce je otevřené a připravené přijmout slova, 

která chceš napsat na bílý papír mého života. Teď, když jsi přišel, 

se všechno změní…“                                                /Bruno Ferrero, Vánoční příběh/ 

Různá oznámení 

Jak bude vypadat tříkrálová sbírka 2022 ? 
Připravit a oprášit plastové pokladničky, které přes rok odpočívaly ve skladu, 
nachystat je k zapečetění na úřadech, svolat kolednické skupinky, nabalit pro ně 
kalendáříky a cukry jako poděkování dárcům za příspěvek do sbírky, oslovit 
partnery a domluvit s nimi rozmístění statických kasiček a mnoho dalšího se 
schovává za přípravami Tříkrálové sbírky.  
Ta proběhne po novém roce od 1. do 16. ledna  
a koordinátoři v jednotlivých Charitách pečlivě 
plánují její průběh, aby se mohla sbírka uskutečnit. 

V ostravsko-opavské diecézi se na Tříkrálovou sbírku 

připravuje 18 oblastních Charit, které koordinují koledování v Moravskoslezském kraji 

a v části Jesenicka. Přípravy vrcholí právě teď, před koncem roku, kdy je potřeba 

nachystat vše, aby malí koledníci mohli v lednu vyrazit do ulic popřát lidem vše dobré 

do nového roku. To, zda se to podaří uskutečnit, bude záležet na epidemické situaci  

a aktuálních opatřeních, jak vysvětluje jedna z koordinátorek sbírky, Marie Hanušová 

z Charity Opava: „Rádi bychom zachovali tradiční koledování, pokud to bude možné, 
pokud to nepůjde, budeme muset stejně jako vloni tvořivě sáhnout po alternativních 
způsobech koledy.“ 

Hledání nových cest 

Tříkrálová sbírka je stejně jako minulý rok připravena také pro virtuální prostředí. 

Příznivci sbírky se mohou zapojit online. Další z možností je přispět do statických 

pokladniček, které budou rozmístěny na veřejně dostupných místech: v prodejnách 

potravin, v lékárnách i na úřadech v jednotlivých obcích. Seznamy konkrétních míst, 

kde najdete tříkrálové pokladničky, budou dostupné na webových stránkách 

jednotlivých oblastních Charit. Využít lze také bankovní převod 

s doplněním konkrétního variabilního symbolu, který má každá Charita přiřazen nebo 

je možné zaslat QR platbu. Funguje i možnost zaslání dárcovské smsky ve formě DMS 30 

(60 nebo 90) na číslo 87 777. 

Ukaž, že jsi King! Staň se třetím králem! 

Možností, jak se zapojit do koledování je několik. Pokud byste se rádi připojili k této 

dobročinné akci, ať už jako koledník, dobrovolník, nebo třeba jako fotograf 

v terénu, ozvěte se nejbližšímu koordinátorovi ve vašem okolí. 

Děkujeme! Protože každá koruna pomáhá!                                                             

Při posledním ročníku sbírky jsme se museli obejít bez koledníků, které nahradili 

koledníci online. Přestože je doba stále složitá, koledníci přijdou k vám a budou 

rozdávat radost a požehnání, a také prosit o příspěvek na lidi v nouzi. Za dodržení 

epidemických opatření a hygienických doporučení, ale věříme, že se stejným nadšením 

a vírou v lidskou solidaritu a dobrotu, které je dnes potřeba více než kdy jindy. 

/www.trikralovasbirka.cz/, /www.charitanj.cz/ 

https://www.trikralovasbirka.cz/
https://www.dchoo.caritas.cz/trikralova-sbirka/prispejte/prehled-variabilnich-symbolu-charit/
https://www.dchoo.caritas.cz/trikralova-sbirka/prispejte/prehled-variabilnich-symbolu-charit/
https://www.dchoo.caritas.cz/trikralova-sbirka/koordinatori-v-regionu/

