
 

16. listopadu – 22. listopadu 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

16.11. 

Sv. Markéty Skotské 

Sv. Gertrudy, panny 
St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

17.11. 

Památka sv. Alžběty 

Uherské, řeholnice 
 

STÁTNÍ SVÁTEK 

St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

18.11. 

Posvěcení římských 

bazilik svatých 

apoštolů  

Petra a Pavla 

St. Jičín 

16:00-

16:30 

příležitost ke svátosti smíření  
/P.Pawel/ 

+možnost přijetí sv. přijímání 

16:30 

 

za Františka Vahalíka a rodiče  

z Jičiny  
bohoslužby se mohou účastnit max.2 
osoby anebo členové jedné domácnosti 

Čtvrtek 

19.11. 

Čtvrtek 33. týdne  

v mezidobí 
Palačov - není mše svatá 

Pátek 

20.11. 

 Pátek 33. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

16:00-

16:30 

příležitost ke svátosti smíření  
/P.Pawel/ 

+možnost přijetí sv. přijímání 

16:30 

za živou a † rodinu Davidovu 

a Krutílkovu a za duše v očistci 
bohoslužby se mohou účastnit max.2 
osoby anebo členové jedné domácnosti 

Sobota 

21.11. 

Památka  

Zasvěcení Panny 

Marie v Jeruzalémě 
St. Jičín -  není mše svatá 

Neděle 

22.11. 

 

Slavnost  

JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE 

 

St. Jičín  

9:00 - 

10:00 
možnost přijetí sv. přijímání  

10:15 

za † Alenu Andersovou,  

† manžela, † maminku, duše 

v očistci a na jistý úmysl /P.Pawel/ 

bohoslužby se mohou účastnit max.2 

osoby anebo členové jedné domácnosti 

St. Lhota - není mše svatá 

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

Od 24.10.2020 je administrátorem excurrendo farnosti Starý Jičín  

P. Mgr. Paweł Dobija. Úřad převzal 9.11.2020. V případě domluvy křtu, svátosti manželství, 

pohřbu či zaopatření jej kontaktujte na tel.č. 739 244 464 (farní úřad Mořkov). 

OTEVŘENÍ PŘEDSÍNĚ KOSTELA K SOUKROMÉ MODLITBĚ NA STARÉM JIČÍNĚ  

– ve všedních dnech od 14:00 do 17:00, v sobotu a v neděli od 12:00 do 17:00 hod. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

15.11.2020        33. neděle v mezidobí            51./ročník XI. 
Zůstaňte ve mně, a já zůstanu ve vás, praví Pán, kdo zůstává ve mně, ten nese mnoho ovoce. 

„Já jsem jen průměrný člověk, moc hřiven jsem nedostal, tak co kdo ode 

mne může chtít?" - tak se možná vymluví - po kolikáté ve svém životě už? - 

posluchač dnešního evangelia. Má ovšem pravdu třeba v tom, že je skutečně 

průměrným člověkem jako většina z nás, tedy ani génius, ani umělec, ani 

státník... Ale přece - je-li křesťanem, může to říci? 

Ježíšovi současníci byli vyrostlí v židovství. A podobenství při Ježíšově kázání 

měli jistě vztahovat na sebe. Co tedy bylo třeba u farizeů a zákoníků těmi 

hřivnami? Jistě Hospodinův zákon, který právě oni měli opatrovat. Dělali to - 

ale jako ten třetí služebník. Opatrovali, ale nevyužili, a tak nepoznali 

znamení času, nepoznali ve světle Zákona, kdo se v Ježíši narodil, co Bůh 

nabízí... Nepřijali tedy Ježíše jako Krista a jeho zvěst jako evangelium, a v tom 

je jejich tragédie. 

Matouš však ve svém evangeliu neopakuje podobenství 

proto, aby jeho čtenáři věděli, co bylo řečeno třeba 

zákoníkům. Řadí toto podobenství do nové souvislosti, 

kdy je vsazuje mezi podobenství o Ježíšově příchodu. Mluví při tom do situace 

obdobné, jako je situace naše. Věříme v Krista jako ti, kdo žijí mezi jeho smrtí 

a jeho druhým příchodem, tedy v „čase církve".  

Ježíš nám pro tuto dobu a tyto situace zanechal své dary: svou spásu 

(dosažitelnou skrze křest a víru), své slovo, své svátosti a hlavně vrcholný 

dar - Ducha svatého s jeho dary. Ale nezanechal nám jen dary. Dal nám  

i úkol: pokračovat v jeho díle a v jeho „záležitosti", v šíření evangelia právě 

silou jeho darů. Každému dal jiný „díl Ducha" jiný co do druhu i co do 

množství.  Ale v každém případě jde o dar jeho, který je pro obdarovaného 

nejen darem, ale i úkolem. Úkolem, kterému máme dostát v tomto světě  

a v tomto svém nedokonalém lidství - což je ovšem riskantní.  

Pavel říká: „ten poklad máme v nádobě hliněné". A právě v tom se asi snadno 

proviňujeme: chceme spíš útěchu, jistotu, pojištění, sebe-neztracení, než  

že bychom byli ochotni riskovat sebe, svou spokojenost (i svou víru -  

v krajní mezi) pro „věc svého Pána". To, co se tu říká, nemá ovšem být výzva  

k fanatismu. Jde o něco jiného: je třeba rozpoznat, co mi Bůh dal a dává  

a jakou to má hodnotu, sílu, účinnost. Rozpoznat, co znamená dar Písma, 

http://farnostsj.cz/


modlitby, svátostí. Rozpoznat, co to znamená, že mám Kristova Ducha.  

Jaké osobní dary mám (schopnost vyslechnout, vést, potěšit, rozlišit...)  

a poznat a uznat, že právě toto - a ne úspěch dětí ve škole, zdraví, či výhra v loterii 

- jsou vrcholné Boží dary, které skutečně mám. Starat se, jak jich a zda jich 

využívám pro „věc Kristovu", pro šíření pravdy, lásky, naděje - spásy.  

Výstraha, ukázaná na postavě třetího služebníka, by neměla být žádným 

křesťanem přeslechnuta. Nejde přece jen o to, co nedělám - tedy jestli nedělám 

hříchy - ale právě tak a ještě víc jde o to, zda dělám to, co dělat mám, co vyplývá  

z Boží inspirace z darů, které jsou mi svěřeny. 

Rozdíl mezi mírou obdarování těch tří služebníků nás potom upozorňuje na to, 

že se nemáme navzájem nemoudře srovnávat, jako bychom všichni obdrželi 

stejné dary. Každý je vybaven jinak. Ale každý křesťan Božími dary vybaven je!  

A je především na jeho zodpovědnosti, zda a jak tyto dary využije. 
/P.Aleš Opatrný, www.pastorace.cz/ 

Různá oznámení 

Děkujeme všem štědrým dárcům, kteří začátkem 
listopadu přispěli ve sbírce na kostel i na provoz 

farnosti, a také na smuteční věnec pro † o.Petra  

za naši farnost. 

 V našem kostele na stolku pod kůrem jsou 

k zakoupení stolní Mariánské kalendáře 

2021 s mariánskou tématikou v ceně 60,- Kč. 

O.Petr Dokládal také objednal pro naši farnost stolní 

Misijní kalendáře 2021, které najdete na stolku pod 
kůrem (uvnitř kalendáře je složenka pro příspěvek  

na misijní účely). 

 V sakristii jsou k zakoupení poslední 2 ks publikace 

„Evangelium na každý den 2021“ v ceně 110,-Kč.  

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

o TIP: Na internetovém portálu tiskového střediska České biskupské konference www.cirkev.cz  
jsou aktualizovány nedělní video katecheze pro děti, které připravuje P. Roman Vlk.  

o TIP: TV Noe má ve svém programu také eucharistickou adoraci, kterou  
vysílá z kaple Telepace v Ostravě. Diváci mají při vedení kněze příležitost  
k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru s Bohem.  
Při adoraci mohou diváci nejen rozjímat, ale také zaslat své chvály a prosby 
prostřednictvím SMS nebo e-mailu a podělit se o ně s dalšími diváky. 
Adorace, čili klanění má v katolické církvi dlouhou tradici. 

Výzva ke zvonění zvonů 17. listopadu 2020 
Za několik dnů si připomeneme 31. výročí pádu komunistického režimu  
a vykročení do svobodné společnosti. Také v letošním roce chceme tento den 
připomenout zvoněním na kostelní zvony. Z pověření předsedy České biskupské 
konference, arcibiskupa Jana Graubnera, se tímto obracím na duchovní správce, 
aby zajistili, aby se v úterý 17. listopadu symbolicky v 17 hodin 11 minut 
rozezněly na několik minut kostelní zvony jako připomínka listopadových 
událostí roku 1989. 

P. ThLic. Ing. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR 
generální sekretář České biskupské konference 

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

Letos 25. listopadu si budeme v ČR již 
potřetí připomínat tzv. Červenou středu, 

která je věnovaná lidem, kteří jsou  
ve světě pronásledovaní svoji pro víru.  

Přinášíme vám zamyšlení předsedy ČBK,  
arcibiskupa Jana Graubnera. 

Červená středa nás zve k veřejné podpoře pronásledovaných pro víru. 
Určitě je dobře připomenout společnosti, která žije v pokoji a pohodě, že  
i dnes je na světě mnoho těch, kteří trpí pro víru. Někde trpí jen ústrky  
a nemožností studovat či pracovat, jinde se musejí skrývat nebo všechno 
opustit a utíkat jako uprchlíci, jinde jde dokonce o vězení či popravy.  
Je dobře, když se dozvědí, že je na světě mnoho lidí, kteří na ně myslí 
v modlitbě. Může je to povzbudit. Je dobře, když se pronásledovatelé dovědí, 
že je vidí celý svět. A je nakonec dobře, když my sami se zamyslíme  
nad statečnou vírou mučedníků. 

Naše mentalita nás často vede ke kompromisům. Vyhneme se tak 
konfliktům, ale zůstáváme pak věrnými? Moudrost nejde hlavou proti zdi, ale 
nevzdává se a zůstává věrná i za cenu oběti, protože má naději. Mučedníci 
pro víru netrpí pro subjektivní osobní názor či vlastní přesvědčení, ale pro 
Boha, kterému uvěřili, pro věrnost společenství bratrů a sester ve víře. 
Nezrazují víru jen proto, že Bůh a jeho přísliby jsou pro ně víc, než nabídky 
světa, či sám život. Žijeme ve významné době velkých mučedníků, kteří nám 
nastavují zrcadlo. Jak bych asi obstál na jejich místě? Jak dosvědčuji svou 
věrnost víře v mých podmínkách? 

Říká se, že žába se horkou vodou nespálí, protože 
včas uhne. Když ji však dáte do studené vody, kterou 
budete ohřívat, nechá se uvařit, protože nepozná, kdy 
by měla vyskočit. V podobné situaci jsou někdy věřící, 
které nikdo nepronásleduje, a přesto se mohou víře 
zbaběle zpronevěřit. 

Červená středa přijatá vážně pomáhá nejen pronásledovaným. 
  

Jan Graubner 
předseda České biskupské konference,  
arcibiskup olomoucký                                                            /www.cirkev.cz/ 

https://www.cirkev.cz/

