
 

6. února – 12. února 2017, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

6.2 

Památka sv. Pavla 

Mikiho a druhů, 

mučedníků 
St. Jičín 17:00 

za rodiny Kolaříkovu, 

Hrachovcovy, rodinu 

Pospěchovu a Jakůbkovu 

Úterý 

7.2. 

Úterý 5. týdne 

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 na úmysl otce biskupa 

Středa 

8.2. 

Sv. Jeronýma 

Emilianiho 

 

Sv. Josefiny Bakhity, 

panny 

St. Jičín 17:00 

za † Jaroslava a † Jaroslavu 

Pavlíkovy, za † a živou rodinu 

 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

9.2. 

Čtvrtek 5. týdne 

v mezidobí 

Janovice 16:00 mše svatá  /o.Dobija/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

10.2. 

Památka  

sv. Scholastiky, panny 

St. Jičín 17:00 

za † Jana Vahalíka 

k nedožitým 70tinám  

a † rodiče 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

11.2. 

Panny Marie Lurdské 
 

Světový den nemocných 

Petřkovice 9:30 mše svatá  /o.Dobija/ 

St. Jičín 17:00 za farníky 

Neděle 

12.2. 

6. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  7:45 

za † Blaženu Rybníčkovou,  

† manžela, † rodiče z obou 

stran a duše v očistci /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 
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„Spravedlivý září v temnotách jako světlo.“ Ž 111 

Žehnat má každý z nás 
Požehnání starce Simeona nás vybízí,  

abychom i my žehnali 

 Lukáš nám vypráví příběh o požehnání. Když Maria s Josefem přinesli 
své dítě do chrámu, setkali se tam se starcem Simeonem. Ten vzal dítě  
do náručí, aby je požehnal. A tím, že chválil Boha, vyslovil i podivuhodná 
slova o tomto dítěti. V tomto maličkém spatřily jeho oči spásu, světlo  
k osvícení pohanů a k slávě izraelského lidu. Je to zřejmě vůbec to 
nejkrásnější, co lze o nějakém člověku říct: „Když tě vidím, vidím spásu, 
kterou Bůh lidem připravil.“ Nejhlubším určením každého člověka je to, 
že slouží druhým ke spáse, aby tak skrze něho mohli dojít uzdravení  
a dospět k celistvosti. 

Simeonovo požehnání patří i tobě. Neboť i ty jsi požehnán jako Mariino 
dítě. Následující slova platí i pro tebe, platí i o tobě. 

„Vidím v tobě světlo. 
Jsi paprskem světla v tomto světě. 

Rozjasňuješ můj pohled. 
Jsi slávou. 

V tobě zazářila Boží krása. 
Vyzařuje z tebe do světa něco z Boží lásky. 

Díky tobě je na světě světleji a tepleji. 
V tvé blízkosti je mi dobře u srdce.“ 

Když dítě, kterému Simeon požehnal, dospělo v muže, začalo žehnat 
ostatním dětem. Lidé se zjevně domnívali, že tenhle Ježíš z Nazareta je 
skutečně požehnaný člověk. Proto mu přinášeli své děti, aby na ně vkládal 
ruce a aby jim požehnal (srov. Mk 10,13-16). Přáli si, aby se jejich dětem dostalo 
podílu na požehnání muže jménem Ježíš (=.„Bůh zachraňuje“). Vytušili totiž, 
že jeho blízkost je pro jejich děti i pro ně samé blahodárná, že z něho 
vyzařuje požehnání, vstřícnost, povzbuzení, život a láska.  

Ježíš bere děti do náručí, vkládá na ně ruce a žehná jim. 
Toto požehnání je něžné gesto. Svým objetím jim ukazuje, že je do 
náručí bere Bůh a že je miluje, že je stále obklopuje jeho spásonosná  



a milující blízkost. Díky objetí lze požehnání přímo zakusit. Děti cítí, že jsou 
milovány a přijaty. Požehnání v sobě nese velký díl něhy. 

 
Ježíš vkládá na děti ruce. V gestu vkládání rukou zakouším nejen 

Božího Ducha a jeho uzdravující moc, která do mě proudí, ale také jeho 
ochranu. Při všem, co konám, si mohu být jist, že nade mnou sám Bůh 
rozevřel svou ochraňující dlaň. Vkládání rukou je nejsilnější gesto požehnání. 
Díky němu můžeme zakusit na vlastním těle Boží lásku v podobě něžného 
dotyku a proudění, které mnou prostupuje. Ježíš provází toto intenzivní gesto 
požehnání dobrým slovem, zaslíbením. Jeho slovo navazuje vztah a ustavuje 
společenství. Ježíš nabízí dětem své osobní přátelství. Požehnáním jim ale 
také dává poznat, že patří k Božímu království, že jsou v uzdravující  
a chránící Boží blízkosti. 

Mnozí rodiče mají ve zvyku, než jdou děti večer spát, jim požehnat. 
Když je dítě malé, vnímá v požehnání bezpečí a ochranu. Některé maminky 
kladou dítěti mlčky ruku na čelo a modlí se za ně. Dítě tak může zakusit,  
že nad ním drží svou dobrou ruku Bůh, že mu žehná a že je miluje.  

Někteří tatínci dělají svým potomkům křížek na čelo pokaždé, když na delší 
dobu opouštějí domov.  

Jedna maminka mi vyprávěla, že děti vždycky samy nastavily čelo, aby jim 
mohla požehnat. Očividně toužily po něžném doteku požehnání. Zakoušely  
v něm zaslíbení: „Bůh ti požehnal. Nemyslím na tebe jen já, ale drží nad 
tebou svou ochrannou ruku sám Bůh.“ Když děti vyrostly a dospěly, 
maminka se začala zdráhat znamenat je křížkem na čele, ale když to jednou 
neudělala, její dospělí synové si to od ní sami vyžádali. Mateřské požehnání 
se jim stalo potřebou. Po čem to ti mladí muži vlastně toužili? Protože je 
osobně neznám, mohu se jen domnívat. Myslím si však, že si přáli zakoušet 
na vlastním těle, že jsou požehnaní, že nejsou sami, že je svou láskou 
neprovází jen jejich maminka, ale také Bůh, který je s nimi, přestože se  
ve vzdáleném cizím prostředí cítí sami. Proto bych rád povzbudil všechny 
matky a otce, aby svým dětem žehnali. 

Tímto láskyplným gestem signalizujeme druhému:  

„Jsi dobrý. Všeho protikladného v tobě se dotkla Boží láska.  

Patříš Bohu. Nepanuje nad tebou žádný král nebo císař. Jsi svobodný. 

Jsi pod Boží ochranou. Jdi svou cestou pod milujícím pohledem Boha, 

který ti říká: ‘Vítej v tomto světě. Důvěřuj životu. Jdu s tebou.’“  

 
/www.pastorace.cz, převzato z knihy Anselma Grüna - Jsi požehnáním,  

vydalo Karmelitánské nakladatelství. Redakčně upraveno./ 

Různá oznámení 

Vážení a milí organizátoři, koledníci, rodiče i dárci, 

Tříkrálová sbírka 2017 je již za námi a nyní budeme společně 
sledovat využívání jejích plodů, děkujeme! 

I letošní koledování bylo radostné, povzbuzující, ale náročné. Ovlivnilo ho počasí či 
chřipky a vy všichni jste si často museli doslova prošlapat cestu závějemi k těm, 
kterým jste předávali radostné poselství o narození Krista. Charita ČR vás letos 
evidovala opět více než loňských 60 tisíc. Děkujeme! Ocenění si zaslouží nejen tato 
vynaložená fyzická námaha, ale také ona neutuchající snaha jít za lidmi a hledat 
třebas i nové cesty, jak s nimi sdílet naši křesťanskou radost. 

Ale naše díky chceme směřovat i k vám, rodiče a všichni dospělí průvodci koledníků.  
Vy jste ti, kteří mají hlavní podíl na tom, že se Tříkrálová sbírka dostala do všech 
koutů naší republiky a že je největší akcí svého druhu v ČR. Pomáháte organizovat, 
vysíláte do kolednických skupinek své děti a i jinak se podílíte na zdaru toho všeho. 

V neposlední řadě chceme poděkovat i vám, štědří dárci tříkrálového koledování. 
Důvěřujete církvi, důvěřujete Charitě, a z toho máme radost! 

S úctou k tomuto lednovému snažení Vám žehnají 

Vaši čeští a moravští biskupové 

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

Pracovníci Charity Nový Jičín v čele s ředitelem Marcelem Brožem děkují z celého 
srdce koledníkům, organizátorům, dárcům, zkrátka všem, kteří se jakkoliv zapojili do 
Tříkrálové sbírky a tím tak projevili podporu charitě, jež prostřednictvím svých služeb 
pomáhá potřebným.  
S velkou radostí konstatujeme, že letošní – v pořadí již sedmnáctá – Tříkrálová sbírka 
hlásí nový rekord. Díky Vaší štědrosti jste nám svěřili úctyhodných 636 161 Kč! Opět 
se ukázalo, že lidé jsou ochotni přispět, když vědí, že jejich dary poslouží dobré věci.  
V našem případě vybrané peníze pomůžou hned v několika oblastech, např. Fondu 
humanitární pomoci, rodinnému klubu Hnízdo či na nákup zdravotnických pomůcek 
pro půjčovnu kompenzačních pomůcek. 

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

Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás 

srdečně zvou na duchovní obnovu na téma „Maria – 

uzdravení nemocných“, která má přímou souvislost  

s přípravou na 100. výročí Fatimy. Uskuteční se ve dnech  
11.-12. února 2017. Program začíná v sobotu 9:00 mší sv.  

v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu. 

Zakončení v neděli po obědě. Z důvodu omezené kapacity  

je nutné se přihlásit do 6.2.2017:  

e-mail: info@premonstratky.cz. 
 

http://www.ikarmel.cz/kniha/Jsi-pozehnanim_101098.html
mailto:info@premonstratky.cz

