
 

15. leden – 21. leden 2018, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

15.1. 

Sv. Pavel  

Poustevník 
St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

pohřeb – Rudolf Polzer  

za † rodiče a prarodiče 

z obou stran a na jistý úmysl 

Úterý 

16.1. 

Úterý 2.týdne  

v mezidobí 

Palačov 15:00 
pohřeb – Marie Heraltová  

 /o.Dostál/ 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za přijaté 

dary a milosti s prosbou  

za dar uzdravení  

Středa 

17.1. 

Památka  

sv. Antonína, opata 

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní, za † rodinu 

Janyškovu, Šnajdrovu, duše 

v očistci a ochranu Boží a 

Panny Marie pro živé rodiny 
po mši sv. modlitební společenství 

Loučka 17:00 mše svatá /o.Jiří/ 

Čtvrtek 

18.1. 

Památka  

Panny Marie, Matky 

jednoty křesťanů 
začíná týden modliteb 
 za jednotu křesťanů 

Palačov 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

St. Jičín 17:15 mše sv. za jednotu křesťanů 

Bernartice 15:00 pohřeb – Růžena Klosová  

Pátek 

19.1. 

Pátek 2.týdne  

v mezidobí 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá 

na poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii za přijatá 

dobrodiní za 90 let života  

a ochranu Boží a Panny 

Marie pro celou rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

20.1. 

Sv. Fabiána,  

papeže a mučedníka 

Sv. Šebestiána, 

mučedníka 

St. Jičín 17:00 

za † manžela Karla 

Vyškovského, za † snachu 

Danuši a za živou rodinu, 

ochranu Boží a Panny Marie 
/o.Petr/ 

Neděle 

21.1. 

3. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  7:45 
za † Albína a Irenu Synkovy 

 /o.Petr/ 

po mši sv. otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

    14.1.2018 – 2. neděle v mezidobí    7./ročník IX. 
Nalezli jsme Mesiáše, to je Krista. Milost a pravda přišla skrze něho. 

Církev bez Marie je sirotčincem 
/Papež František/ 

Pravdou je, že Maria je ta, která umí proměnit zvířecí stáj na Ježíšův domov. 
S trochou plének a mořem něhy. Je také schopna rozradostnit dítě v lůně jeho matky, 
jak slyšíme v evangeliu. Je schopna nás obdařit Ježíšovou radostí. Maria je zásadně 
Matkou. – Někdo možná řekne: „Matka je však málo. Je také Královnou, je Paní…“ 
– Ano, ale Maria je Matka. Proč? Protože ti přinesla Ježíše. 

Řeknu vám jednu příhodu, která je pro mne velmi bolestná. Bylo to v 80. letech 
v Belgii, kde jsem byl na jednom sympoziu. Dobří, pracovití katolíci. Pozvali mne na 
večeři do jedné rodiny. Několik dětí. Byli katolíci. Manželé byli profesoři teologie, 
velice studovaní. A protože moc studovali, byli poněkud zapálení…Mluvili jsme 
o Ježíši velice teologicky, byla to fundovaná kristologie, a na závěr prohlásili: „Poznali 
jsme už Ježíše natolik, že nepotřebujeme Marii, a proto nepěstujeme mariánskou 
zbožnost.“ – Strnul jsem. Rozesmutnělo mne to a způsobilo špatnou náladu. Je to, 
jako by démon pod zdáním „lepší“ formy odňal to nejlepší.  

Pavel říká, že se démon převléká za anděla světla.  
A to je Maria bez mateřství. Maria je Matkou. A to především. 
Nelze chápat žádný Mariin titul bez toho, že je Matkou.  
Je Matkou, protože rodí Ježíše a pomáhá nám mocí Ducha 
Svatého, aby se Ježíš v nás narodil a rostl. Je tou, která nám 
nepřetržitě dává život. Je Matkou církve. Je mateřstvím. Nemáme 
právo – a chybujeme, činíme-li tak – osvojit si psychologii sirotků. 
Křesťan totiž nemá právo být sirotkem. Má Matku! Máme Matku! 
Jeden starý, bodrý kazatel mluvil kdysi o těchto typech sirotčí 
psychologie a svoje kázání končil: „Kdo však nechce mít Marii  
za matku, bude ji mít za tchýni!“  

Matka… Je matkou, která nám nejenom dává život, ale vychovává nás ve víře. 
Snažit se ve víře růst bez Mariiny pomoci je jiné. Je to něco jiného. Je to jako růst sice 
v církvi, ale v takové, která je sirotčincem. Církev bez Marie je sirotčincem. Ona nás 
vychovává, umožňuje nám růst, dotýká se svědomí. A jak se dovede lítostí dotknout 
svědomí! 

Líbí se mi, a dosud tak činím, když mám trochu času, číst příběhy svatého Alfonse 
z Liguori. Jsou z jiných časů, pokud jde o styl vyprávění. Ale jsou pravdivé. V každé 
kapitole vypráví nějakou povzbuzující historku spojenou s Marií. Na jihu Itálie – nevím, 
jestli v Kalábrii či na Sicílii – je zbožnost k mandarinkové Panně. Je to v oblasti, kde je 
hodně mandarinek. A tuto mandarinkovou Pannu ctí lotři i zloději. Uctívají ji. A říkají, 
že Panna mandarinek je má ráda a prosí, aby došli do nebe. Ona hledí na zástup 
přicházejících lidí, a když jednoho z nich vidí, naznačí mu rukou, aby šel dopředu. 
A v noci, když je tam a není tam svatý Petr, otevře mu bránu! Je to velice lidové 



a folklorní, ale sděluje velkou pravdu či velkou teologii. Matka pečuje o svého syna až 
do konce a snaží se mu až do konce zachránit život. Odtud teze svatého Alfonse Marii 
z Liguori, že ten, kdo ctí Pannu Marii, nebude zavržen. Ona je poslední. Celý život se umí 
dotýkat svědomí, doprovází nás a pomáhá nám. Maria je ta, která pomáhá Ježíšovi 
sestoupit. Při sestupu z nebe pomáhá Ježíšovi žit spolu s námi. Je ta, která vidí, pečuje, 
všímá si a je.  

Jedna věc mne velice oslovuje, totiž první západní mariánská antifona, která je převzata 
z Východu. „Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“ Je první a nejstarší na 
Západě. Pochází ze staré tradice, kterou ruští mystikové a mniši podávají takto:  
„Ve chvílích duchovního neklidu nezbývá než utéci se pod ochranu svaté Boží Rodičky“, 
té, která nás chrání a brání. Vzpomeňme na Apokalypsu, kde „utíká s dítětem v náruči, 
aby je nepohltil drak“. Jestliže někdo zná Ježíše, nemůže říci, že je natolik zralý,  
že nepotřebuje Marii. Nikdo nemůže odhlížet od jeho Matky. My Argentinci, když potkáme 
někoho, kdo jeví známky špatnosti, jedná špatně, trochu z nedostatku, protože se mu 
nedostává lásky, nebo proto, že byl připraven o mateřský cit, používáme silné slovo, že je 
„huacho“ – sirotek. Křesťan nemůže být sirotek, protože má Marii za matku. 

/z publikace FERMENTUM, Třetí milénium, vydala Matice cyrilometodějská v Olomouci 2014/ 

Různá oznámení 

Rozdělení úklidu starojického kostela na rok 2018 

Milí farníci a dobrovolníci, všechny termíny úklidu zde uvedené jsou orientační a během roku 
se mohou aktualizovat. Před daným termínem ještě upozorníme ve zpravodaji a upřesníme 
podrobnosti.  Hlavní úklidy:  

o Starý Jičín a Vlčnov: 
29.03. - před velikonočními svátky 
31.05. - před 1. sv. přijímáním 
27.09. - před poutí sv. Václava 
20.12. - před vánočními svátky 

o Palačov: 19.04.,  25.10.   

o Janovice: 10.05., 15.11. 

o Ostatní vesnice, kde je nedostatek dobrovolníků ( Jičina, Petřkovice, Hůrka)  
se připojí k některým z úklidů nebo se dohodnou na úklid v mezidobí. 

K úklidu nás stále ubývá a stárneme. Proto se, prosíme, zamysleme všichni, kdo 
by v této službě mohli pomoci, a to i z mladších farníků. Nejde jen o úklid kostela 
uvnitř, ale i okolo. Bylo by hezké, kdyby si mohly vzít některé ženy pod patronát některý 
ze záhonů a o ten se celoročně staraly a muži by byli velmi vítaní při sečení trávy v letním 

období nejen okolo kostela, ale i okolo fary.  

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

DOPIS Z INDIE  

Milí farníci, na vývěsce v předsíni kostela si můžete přečíst nejnovější dopis s vánočním přáním  
a novou fotografií našeho adoptivního dítěte Prajwala z Indie. Děti našeho Misijního klubka jej vybrali  
do programu Adopce na dálku®, který zprostředkovává Arcidiecézní charita Praha. Díky dětem  
a štědrým dárcům naší farnosti může tento chlapec chodit do školy a je velmi šťastný. Členům jeho 
rodiny se daří dobře a velmi podporují synovo vzdělávání. Otec pracuje jako nekvalifikovaný dělník  
(nosí kamení, kope hlínu) a matka je žena v domácnosti. Prajwalova sestra také studuje a daří se jí. 
Prajwal pomáhá svému dědečkovi v kuchyni. Má velmi rád členy své rodiny a ví, jak strastiplná je otcova 
situace, proto se Prajwal snaží vystudovat a získat dobrou práci  

TIP (nejen) našich farníků na mimořádnou obnovu 

Ve dnech 8.-13.února 2018 se ve Smilovicích (okres F-M) uskuteční pětidenní 
praktický seminář o Boží Otcově lásce. Program povedou charismatičtí manželé  Robert  
a Vicki de Hoxar z Anglie spolu s česko-slovenským týmem. Program tvoří vyučování plné 
osobních svědectví a modliteb za účastníky. Seminář je vhodný skutečně  
pro každého. Je také otevřený pro všechny církevní denominace.  

Manželé Robert a Vicki pocházejí z Anglie z Liverpoolu. Mají dvě dospělé děti a tři vnoučata. Loni 
na podzim vedli duchovní obnovu v klášteře Želivě a zvláště na Slovensku 
pořádají semináře na téma Otcovo srdce. Seminář Otcovo srdce je 
zaměřený na zakoušení Boží Otcovské lásky, dobroty, odpuštění a přijetí; 
zakořenění v identitě Božích synů a dcer a uzdravení vnitřních 
zranění. Více informací a osobních svědectví najdete na:  
www.seminarotcovosrdce.sk. 

Místo konání a ubytování: Středisko Karmel, Smilovice 79, 739 55 (u Třince) 
http://www.karmel.estranky.cz/ 

V ceně je zahrnuto ubytování, plná penze, občerstvení a registrační poplatek, který kryje náklady týmu 
a organizačního zabezpečení. Na Seminář Otcovo srdce se můžete přihlásit jako dojíždějící účastník 
nebo jako účastník s ubytováním. Cena: Dojíždějící: 2100,- Kč (strava na 5 dnů a registrační poplatek) 
Ubytovaný: 3250,- Kč (ubytování, strava na 5 dnů a registrační poplatek) 

Začátek programu: ve čtvrtek 8. 2. v 17,00 registrací a v 18,00 večeří. Konec: úterý  
13. 2. ve 13,00 obědem. Přihlašovací formulář najdete na webových stránkách:  
http://www.mladezprokrista.cz/kalendar/seminar-otcovo-srdce-2-2018/ 

Kontaktní osoba - Jana Palacká, email: serenada@centrum.cz 

Poslední den přihlášení a zaplacení registračního poplatku je 1. 2. 2018.  
Zaregistrovaní účastníci by se měli zúčastnit celého programu, od začátku až do konce.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ve čtvrtek 25. ledna 2018 v 18 hodin se ve farní klubovně uskuteční setkání farní rady 

s o.Petrem. Zveme také ty z vás, kteří mají zájem o dění ve farnosti a chtěli by se 
spolupodílet při plánování a organizaci různých farních akcí.  

http://www.karmel.estranky.cz/
http://www.mladezprokrista.cz/kalendar/seminar-otcovo-srdce-2-2018/

