
 

 2. ledna – 8. ledna 2017, DOBA VÁNOČNÍ, Žaltář

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

Pondělí 
2.1. 

Památka sv. Basila 
Velikého a Řehoře 

Naziánského, biskupů  
a učitelů církve 

St. Jičín 17:00 za dar zdraví pro o.Petra
                                                

Úterý 
3.1. 

Nejsvětějšího jména 
Ježíš St. Jičín 17:00 

za † Marii Janyškovou, 
† manžela, 
v očistci, ochranu Boží 
a Panny Marie

Středa 
4.1. 

Středa po oktávu 
Narození Páně St. Jičín 18:30 

za † Františka Hasala, rodi
z obou stran a dar zdraví 
a ochranu Panny Marie 
pro celé rodiny 
modlitební spole

Čtvrtek 
5.1. 

Čtvrtek po oktávu 
narození Páně 

Petřkovice 16:00 
mše svatá
žehnání vody

Bernartice 15:00 pohřeb – 

Pátek 
6.1. 

Slavnost 
ZJEVENÍ PÁN Ě 

 
1. pátek v měsíci 

St. Jičín 18:30 
za uzdravení rodových ko
a duše v oč
žehnání vody, kadidla, k

Bernartice 17:30 mše svatá

Sobota 
7.1. 

Sv. Rajmunda, 
z Peňafortu, kněze 

 
1. sobota v měsíci 

St. Jičín 

15:00 

17:00 
 
 
 

vánoční koncert 
za † Josefa Posp
z obou stran, ochranu Boží 
a Panny Marie a za dar zdraví

Neděle 
8.1. 

Svátek  
Křtu Páně 

 
sbírka na kostel 

 
 

KONČÍ DOBA VÁNOČNÍ 

St. Jičín  7:45 za farníky

Bernartice 9:15 mše svatá

Loučka 10:45 mše svatá  

St. Lhota 10:45 mše svatá

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

, Žaltář II. týdne 

Úmysl mše svaté 

za dar zdraví pro o.Petra 
                                                /o.Petr/ 

Marii Janyškovou,  
manžela, † sestru a duše 
čistci, ochranu Boží  

a Panny Marie  /o.Petr/ 

Františka Hasala, rodiče 
obou stran a dar zdraví  

a ochranu Panny Marie  
pro celé rodiny /o.Dobija/ 

modlitební společenství 
mše svatá  /o.Jambík/ 
žehnání vody 

 Aleš Papák � 

a uzdravení rodových kořenů 
očistci  /o.Dobija/ 

žehnání vody, kadidla, křídy 

mše svatá 

ční koncert – skupina SBM 
Josefa Pospěcha, † rodiče 

obou stran, ochranu Boží  
a Panny Marie a za dar zdraví 

/o.Petr/ 

za farníky  /o.Petr/ 

mše svatá /o.Jiří/ 

mše svatá  /o.Jiří/ 

mše svatá /o.Dobija/ 

farnostsj.wz.cz 
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„Bože, buď milostiv a žehnej nám!

Pane, kde bydlíš?
Dovolte mi připomenout jednu událost, která znamenala významný mezník 

v dějinách naší moderní civilizace. Psal se rok 1858 a poda
světadíly, Evropu a Severní Ameriku, podmo
položen na dnu Atlantského oceánu, 
komunikaci mezi oběma kontinenty. Stálo to obrovské úsilí tehdejší v
a techniky, provázela to velká série nezdar
doslova zápas se všemi rozbouřenými živly oceánu, než se kone
Pak se hledala vhodná první věta, která m
nejen odstartovat, ale i posvětit, požehnat celému tomu historickému projektu 
spojení Evropy s Novým světem. Ta v
na výsoste ch Bohu a na zemi pokoj lidem dobré v
hlasy nad Betlémem a zpívalo ji spole
V betlémské noci se také poprvé př
Tvůrce se svými tvory. 

A ukázala se i prorocká pravda, že onen toužený pokoj a mír pro lidstvo m
nastat jen tehdy, když tato věta platí vcelku. Ta v
první část znamená: Ať je vzdávána sláva Bohu 
že lidem na zemi přichází pokoj a mír. Tento tajemný vzorec lidských d
buď celý, anebo vůbec ne. Vzpomeň
až násilně popíral, a stále se přitom mluvilo o jakémsi boji za mír. Jenže nikdy 
nebyl svět tak ohrožen a tak přepln
v té době. – Naopak tam, kde lidé slaví Boha jako svého Tv
tam mír vždycky přichází jako dar přímo od N

Když tehdy pod Atlantikem probě
ze strany lidí ještě jasné vyznání víry. Dnes p
– ani v předmluvě nové evropské ústavy nesmí být zmínka o Bohu 
chce cosi budovat sám a bez Boha, a zapomíná, že onen pokoj a rozvoj 
si nemůže dát sám, že je to vždy dar, který p

Jsou tu ale křesťané. Jsou tu ti, kte
narozený Bůh, nám dal moc stát se Božími d
ve tmě a temnota je nepohltila. Zatímco o ván
ohňostrojů, které na pár vteřin vzplanou a tém
světlo nepohltí žádná temnota v srdcích t
novým způsobem rozhodují pro Krista a vyznávají víru v

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JI ČÍN 
řní pot řebu farnosti Starý Ji čín  

Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE  
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Pane, kde bydlíš? 
ipomenout jednu událost, která znamenala významný mezník 

jinách naší moderní civilizace. Psal se rok 1858 a podařilo se spojit oba 
tadíly, Evropu a Severní Ameriku, podmořským kabelem, který musel být 

položen na dnu Atlantského oceánu, aby umožnil okamžitou telegrafickou 
ma kontinenty. Stálo to obrovské úsilí tehdejší vědy  

a techniky, provázela to velká série nezdarů, ba zničujících katastrof, byl to 
řenými živly oceánu, než se konečně dílo podařilo. 
ěta, která měla být telegraficky vyslána, a měla 

ětit, požehnat celému tomu historickému projektu 
ětem. Ta věta byla nalezena v Bibli a zněla: „Sláva  

ch Bohu a na zemi pokoj lidem dobré v ůle! “ Věta, kterou oznámily 
hlasy nad Betlémem a zpívalo ji společně nebe se zemí. Zajímavá souvislost: 

betlémské noci se také poprvé přímo spojily dva světy – nebe a země,  

A ukázala se i prorocká pravda, že onen toužený pokoj a mír pro lidstvo může 
ěta platí vcelku. Ta věta je totiž souřadné souvětí, kde 

 je vzdávána sláva Bohu – následuje druhá, o tom,  
chází pokoj a mír. Tento tajemný vzorec lidských dějin platí 

bec ne. Vzpomeňme si, jak za totality se na jedné straně Bůh 
řitom mluvilo o jakémsi boji za mír. Jenže nikdy 
řeplněn zbraněmi hromadného ničení jako právě 

Naopak tam, kde lidé slaví Boha jako svého Tvůrce a nejvyšší Dobro, 
ichází jako dar přímo od Něho a s ním i řád a pokoj. 

Když tehdy pod Atlantikem proběhl onen první telegrafický signál, bylo to  
 jasné vyznání víry. Dnes při koncepci nové Evropy – jak vidíme 
 nové evropské ústavy nesmí být zmínka o Bohu – opět člověk 

chce cosi budovat sám a bez Boha, a zapomíná, že onen pokoj a rozvoj  
sám, že je to vždy dar, který přichází od Něho.  

ané. Jsou tu ti, kteří uvěřili. Slyšeli jsme před chvílí, že On, 
h, nám dal moc stát se Božími dětmi a stal se světlem, které svítí  

 a temnota je nepohltila. Zatímco o vánoční noci vidíme barevné efekty 
řin vzplanou a téměř okamžitě je pohlcuje noc, - toto 

srdcích těch, kdo opravdu uvěřili a dnes se 
sobem rozhodují pro Krista a vyznávají víru v Něho. 



Betlém nám představuje konkrétní a srozumitelné priority: Je to p
na Svatou rodinu – a ten znamená, že každá lidská rodina má žít podobné povolání, 
že máme právě zde čerpat, čerpat sílu a objevit i důstojnost a posvátnost své vlastní 
rodiny. 

Pak je tu pohled na dítě. Dítě Ježíš, dnes ještě nemluvňátko, pozd
kdo přijme jednoho z takových maličkých, přijímá mne. Bůh vstupuje na sv
skrze děti a skrze rodiny. Úkolem je probudit v národě onu ztracenou lásku k
znovu objevit smysl pro oběť, zatoužit po povolání k rodičovství. Kdo jiný než 
křesťané se mají stát znamením a pozváním pro druhé! Navíc Bů
v tomto úkolu pomohl. 

A konečně je tu ještě jeden aktuální vzkaz. Betlém je sice ztě
(těžko si představit větší bídu, než páchnoucí chlév s dobytkem, kde se rodí dít
na seně), ale přesto právě zde se nečekaně zjevuje ono tajemné tě
nám všem nabízeno největší bohatství: Bůh uprost řed nás . I kdyby p
krize v jakékoli podobě, neohrozí ty, kdo spoléhají na toto bohatství víc než 
na všechny ostatní takzvané jistoty světa. Nenechávejme si vnutit novou diktaturu 
a novou totalitu konzumního stylu života, po kterém zůstává stále v
osamělost a zklamání. 

U jeslí oltáře s živým Kristem se nyní rozhodneme pro bohatství, které nepodléhá 
žádným krizím, ale otvírá se stále více těm, kdo celým srdcem uv
Za tento dar, Pane Ježíši, chceme odpovědět slovy nejznámě
Adeste fideles: Láskou na lásku Pánu odpovíme . Venite adoremus Dominum. 
Pojďme a klan ějme se Pánu.  Amen. 

/P. Josef Hrdlička, Vánoční homilie z knihy „Pane, kde bydlíš?“, vydala Matice cyrilometod
 kniha je dostupná také v

Různá oznámení 
Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. pořádá Víkend 

na Svatém Hostýně. Ve dnech 13. - 15. ledna 2017
Vyleťalová a Maria Fridrichová - lektorky z ostravského
rodinu a sociální péči. Na programu jsou přednášky na témata: 
odpuštění, komunikace – Maria Fridrichová, bib
(součástí jsou tance gesty k Panně Marii) - Gita Vyleťalová. 

Duchovní program zahrnuje mši svatou, adoraci, příležitost ke svaté zpovědi, 
možnost rozhovoru s knězem... Můžete se také naučit prožívat modlitbu tancem 
v malé lekci biblických tanců a něco zajímavého se naučit nebo si vytvořit 
v  dílničkách na burze nápadů. 

Cena víkendu: 1100,- Kč – 2 – 3 lůžkový pokoj s příslušenstvím
� 1200,- Kč – 1 lůžkový pokoj s příslušenstvím (nutno uvést v

(V ceně zahrnuto ubytování, strava-plná penze, příspěvek na lektorné
a materiály, pronájem sálu). Příjezd: na Svatý Hostýn společně autobusem 
z Bystřice p. H. (asi v 17:00 hod.) nebo individuálně autem do 18:00 
Ukončení: v neděli obědem. Přihlášky: co nejdříve na adrese:
cprhranice@ado.cz nebo na tel. 736239179. 

edstavuje konkrétní a srozumitelné priority: Je to především pohled 
a ten znamená, že každá lidská rodina má žít podobné povolání, 

stojnost a posvátnost své vlastní 

ňátko, později řekne: Každý, 
ůh vstupuje na svět i dnes 

 onu ztracenou lásku k dětem, 
rodičovství. Kdo jiný než 

ané se mají stát znamením a pozváním pro druhé! Navíc Bůh přichází, aby nám 

 jeden aktuální vzkaz. Betlém je sice ztělesněním chudoby 
dobytkem, kde se rodí dítě  

 zjevuje ono tajemné těžiště světa, kde je 
. I kdyby přišla jakákoli 

, neohrozí ty, kdo spoléhají na toto bohatství víc než  
ta. Nenechávejme si vnutit novou diktaturu  

ůstává stále větší prázdnota, 

živým Kristem se nyní rozhodneme pro bohatství, které nepodléhá 
m, kdo celým srdcem uvěřili v dar spásy.  

t slovy nejznámější evropské koledy 
Venite adoremus Dominum. – 

cyrilometodějská s.r.o., Olomouc 2010, 
kniha je dostupná také v naší farní knihovně/ 

 pro manželky  
2017. Povedou jej Gita 

ostravského Centra pro 
Na programu jsou přednášky na témata: 

Maria Fridrichová, biblická žena - Marie 
Gita Vyleťalová.  

Duchovní program zahrnuje mši svatou, adoraci, příležitost ke svaté zpovědi, 
se také naučit prožívat modlitbu tancem 

a něco zajímavého se naučit nebo si vytvořit  

příslušenstvím 
příslušenstvím (nutno uvést v přihlášce) 
plná penze, příspěvek na lektorné 

na Svatý Hostýn společně autobusem 
17:00 hod.) nebo individuálně autem do 18:00 hod. 

adrese: 

Charity a farnosti v celé republice dokončují přípravy 
sbírky, aby mohli koledníci na Nový rok vyrazit do ulic. Tříkrálová 
sbírka je největší sbírkovou akcí v České r
dobročinné akce jsou tradičně určeny na pomoc sociálně potřebným, 
a to především v regionech, kde se sbírka koná. 

Charita Nový Jičín tak konkrétně vykoledované peníze použije na rozšíření nabídky 
půjčovny kompenzačních pomůcek, humanitární pomoc či podporu prorodinných aktivit. 
Tříkrálová sbírka proběhne v Novém Jičíně a okolí 
15. ledna. Každá skupina je vybavena zapečetěnou pokladničkou s logem Charity. Před 
každým vchodem zazpívá tříkrálovou koledu, nabídne kalendáře a cukry, které nejsou 
podmíněné darem. Závěrem pak nabídne požehnanou křídou napsání na dveře (K+M+B 
2017). Až se zastaví na Vašem prahu, vzpomeňte, že každá koruna pomáhá. 
Předem srdečně děkujeme. 

 
Obec Starý Jičín Vás srdečně zve na 

který se uskuteční v kostele sv. Václava na Starém Jičíně 
7. ledna 2017. Účinkuje skupina 
mládeže. Je to sbor zpěváků a hudebník
roku 2002. Zpěváci nepocházejí z jedné farnosti, ale z různých koutů nejen brněnských, 
ale i mimobrněnských, nicméně obecný 
dlouho a vlastně stále trvá. Sbormistrem je Mgr.
doprovázela svou hrou a zpěvem bohoslužbu při Národní pouti v
vystupovala na tomtéž místě v rámci Světového setkání mládeže. 
www.sbmka.cz V den koncertu bude také možnost si zakoupit CD.

Charity a farnosti v celé republice dokončují přípravy Tříkrálové 
, aby mohli koledníci na Nový rok vyrazit do ulic. Tříkrálová 

sbírka je největší sbírkovou akcí v České republice. Prostředky z této 
dobročinné akce jsou tradičně určeny na pomoc sociálně potřebným,  

v regionech, kde se sbírka koná.  
Charita Nový Jičín tak konkrétně vykoledované peníze použije na rozšíření nabídky 

půjčovny kompenzačních pomůcek, humanitární pomoc či podporu prorodinných aktivit. 
Tříkrálová sbírka proběhne v Novém Jičíně a okolí od neděle 1. ledna do soboty  

kupina je vybavena zapečetěnou pokladničkou s logem Charity. Před 
každým vchodem zazpívá tříkrálovou koledu, nabídne kalendáře a cukry, které nejsou 
podmíněné darem. Závěrem pak nabídne požehnanou křídou napsání na dveře (K+M+B 

na Vašem prahu, vzpomeňte, že každá koruna pomáhá.  

Vás srdečně zve na NOVOROČNÍ KONCERT, 
kostele sv. Václava na Starém Jičíně v sobotu  

skupina SBM neboli Schola brněnské 
sbor zpěváků a hudebníků, kteří rádi chválí svým zpěvem Boha, a to už od 

pěváci nepocházejí z jedné farnosti, ale z různých koutů nejen brněnských, 
nicméně obecný název Schola brněnské mládeže vydržel hodně 

Sbormistrem je Mgr. Štěpán Policer. V květnu 2016 SBMka 
doprovázela svou hrou a zpěvem bohoslužbu při Národní pouti v Krakově a v červenci 
vystupovala na tomtéž místě v rámci Světového setkání mládeže. Více o této skupině na 

bude také možnost si zakoupit CD. Vstupné dobrovolné. 

 


