
 

Od pondělí 23.11. v rámci protiepidemického systému (PES) celá ČR přejde 
 ze stupně rizika číslo 5 do stupně rizika číslo 4 – na bohoslužbách max.20 osob. 

23. listopadu – 29. listopadu 2020, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

23.11. 

Sv. Klementa I., 

papeže a mučedníka 

Sv. Kolumbána, 

opata 

St. Jičín 

16:00-

16:30 
příležitost ke svátosti smíření  

16:30 
za † rodinu Bezděkovu, duše 

v očistci a za živou rodinu 

Úterý 

24.11. 

Památka sv. Ondřeje 

Dung Laca, kněze,  

a druhů, mučedníků 

St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

25.11. 

Sv. Kateřiny 

Alexandrijské, 

panny a mučednice 
St. Jičín 14:00 pohřeb - Josef Hypl    /P.Pawel/ 

Čtvrtek 

26.11. 

Čtvrtek 34. týdne  

v mezidobí 
Hůrka - není mše svatá 

Pátek 

27.11. 

Pátek 34. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

16:00-

16:30 
příležitost ke svátosti smíření  

16:30 

za † Svatoslava Vahalíka,  

† rodiče Vahalíkovy a Zejdovy, 

† prarodiče Urbanovy a Boží 

ochranu pro živé rodiny 

Sobota 

28.11. 

Sobotní památka 

Panny Marie 
St. Jičín 

-  není mše svatá 

17:00 TICHÁ ADORACE /do 19:00/ 

Neděle 

29.11. 

začátek církevního roku 

 

1. NEDĚLE 

 ADVENTNÍ 
 

žehnání  

adventních věnců 

St. Jičín  

9:00 - 

10:00 

možnost přijetí sv. přijímání  

+ přinesení adventních věnců, 
které budou při mši sv.požehnány 

10:15 
za živou a † rodinu Kuncovu  

a Žemlovu a za duše v očistci 

11:15-

11:30 
vyzvednutí požehnaných 

adventních věnců 

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 

22.11.2020    Slavnost Ježíše Krista Krále    52./ročník XI. 
Požehnaný, který přichází ve jménu Páně, požehnané království našeho otce Davida, které přichází. 

Co si 
vybavíte, 

když 
slyšíte slovo král? Pohádkového krále, karetního, filmového, 
krále komiků, krále diskoték a možná ještě spoustu jiných.  

Být králem znamená mít světskou moc, území, armádu, žezlo... 
Taky svobodu, protože král není závislý na libovůli někoho jiného. 

Nějaká taková byla i představa Piláta, před kterým Pán Ježíš prohlásil, že je 
skutečným králem. Pro Piláta bylo ovšem nepochopitelné, jak toto někdo může 
tvrdit a nemít žádnou z těchto zdánlivě nezbytných královských rekvizit.  
Jenže právě tyto rekvizity jsou znaky králů a vládců, jejichž panování je 
limitováno několika roky či desetiletími, zatímco to Kristovo trvá věčně.  
Je to království, za kterým stojí Bůh. Království pravdy a života, svatosti  
a milosti, spravedlnosti, lásky a míru. 

Ježíš je Král králů, Pán pánů, všemohoucí, vševládný, ale zcela jinak, než 
bychom čekali, jinak než triumfem. Stal se králem svou poslušností vůči tomu, 
co chtěl jeho Otec, a pokorou, se kterou přijal záměr vykoupení. I my jsme 
vyzýváni, abychom ho následovali, abychom se kvůli němu nebáli ponížení, 
abychom se nebáli zřeknout sami sebe, svých plánů, představ, svých věcí. 

Ježíš říká: „Moje království není z tohoto světa. Není vydobyto nějakým 
vítězným povstáním, ale je darováno. Darováno právě skrze poslušnost.“ 

Často jsme svazováni tím, co chceme sami, bez Krista. Jsme svazováni  
ve svém smýšlení a jednání, svým životem, v němž toužíme po svobodě, která 
ale záleží jen na nás samotných. „To je můj problém...! Je to moje věc!“ 
říkáme. Co na to Kristus? „Vzdej se všeho. I sebe, i své svobody. A až to 
uděláš, potom teprve budeš svobodě blízko. Bude ti darovaná.“ Zní to 
zvláštně, viďte? Ale on hojností a dary nadmíru zahrnuje právě ty, kteří za ním 
přicházejí, když všechno opustili. 

Ježíš Kristus je skutečný král. Král Vesmíru a světa, ale i tvého života.  
Je jím natolik, nakolik ho za krále uznáš. Chce být vědomým Králem tvého 
probuzení a vstávání, Králem ranní modlitby i snídaně, pobytu ve škole  
i přestávek, Králem tvého studia i přípravy na povolání, Králem Tvého smýšlení, 
mlčení, mluvení i uvažování o tom, jakým způsobem chceš v životě pomáhat 
druhým, Králem všech tvých vztahů, tvých dopisů, tvých her, tvých zájmů, 
tvého usínání.... 

Při posledním soudu se ukáže, že svět se proměňoval k lepšímu pouze činy 
lásky a ničím jiným. Na konci života zjistíme, že cenu má jen to, co jsme 
vykonali z lásky ve službě Krista Krále. Tento svátek by nám měl být posilou  
k přijímání práce pro Boží království. 

Je jím skutečně i pro tebe? Modlím se za to, aby byl a aby ses mohl spolu  
s ním stát požehnáním pro druhé.                         / Mons. Vojtěch Cikrle, www.biskupstvi.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Dopis biskupa Josefa Nuzíka rodinám 
Milé rodiny, děti a rodiče, 

v posledních měsících a týdnech zalétají často mé myšlenky a prosby při bohoslužbě a v modlitbě 
nejen k lékařům a všem, kteří se starají o naše nemocné, k těm, kteří musí při řízení naší 
společnosti činit nelehká rozhodnutí, nebo ke kněžím, jejichž služba doznala s ohledem  
na současnou situaci změn, ale zcela zvláštním způsobem také k vám, kteří žijete v rodinách. 

Myslím na rodiny, které jsem měl příležitost poznat jako člověk, kněz i biskup, ale také na vás, 
které osobně neznám. Tyto myšlenky se ve mně rodí, když jdu ulicemi nebo parky našeho města 
a potkávám maminky a tatínky, jak kráčejí společně se svými dětmi, když cestuji a míjím auta, 
v nichž se veze nějaká rodina, nebo když večer pozoruji rozsvícená okna v rodinných či panelových 
domech. Všem, s nimiž se takto skutečně či obrazně střetávám, zasáhla do všedního běhu života 
pandemie koronaviru a ocitají se v situacích, které až dosud nemuseli řešit. Z hloubi mysli řady 
rodičů se vynořují neodbytné otázky: Kdy to asi skončí? Vrátí se vše k normálu nebo to bude úplně 
jiné? Nepodepíše se to negativně na vzdělání našich dětí? Budeme moci i nadále pokračovat  
v zaměstnání nebo podnikání? A co příjmy, utáhneme chod naší domácnosti? 

Možná jste si je kladli i dříve, ale zřejmě ne tak často a v takové míře. Vypořádávat se s nimi není 
snadné a vyžaduje to od vás značnou dávku sebeovládání, zejména když se snažíte nedávat 
najevo obavy z dalšího vývoje před svými dětmi. Sami nejlépe víte, jak je pro vás rodiče obtížné 
nenechat se ovládnout strachem a nepoddat se skeptickým úvahám, neboť ruku v ruce s tím se 
z domova vytrácí pohoda, chuť do života a hlavně naděje, že i toto období jednou skončí a že má 
nějaký (třeba zatím skrytý) smysl. 

Také v tomto nezvyklém čase musí doma všechno fungovat, přestože přibylo práce a starostí 
s dětmi, které se kvůli zavřeným školám učí samy, což ty malé moc neumí a ty větší by zase raději 
věnovaly čas něčemu jinému. „Je to fuška, je to dřina,“ slýchám někdy od rodičů. Chtěl bych vám  
za tuto vaši námahu a úsilí moc poděkovat a ubezpečit vás, že si této vaší „domácí“ práce nesmírně 
váží i sám Bůh. Jsem přesvědčen, že po letech tuto vaši snahu a s ní spojené oběti docení i vaše 
děti a také že vy sami budete tuto dobu vnímat jako tu, která vám mnohé dala, i když nebyla 
jednoduchá. Jde o paradoxy života, které potvrzuje řada příkladů z minulosti. 

Prozatím nám nezbývá, než společně pokračovat v prožívání této doby a ve svém životě. 
Pokládám za užitečné dělit se o dobré zkušenosti a rady, které mohou pomoci věci ulehčit nebo 
zlepšit, a proto si dovolím jednu takovou malou radu vám nabídnout. Denní modlitba církve 
nazývaná breviář, kterou se modlí všechny zasvěcené osoby - kněží, řeholní sestry a bratři a také 
mnoho laiků, začíná vždy stejnými slovy: „Bože, pospěš mi na pomoc.“ Toto zvolání je výrazem 
touhy po Boží pomoci a narazíme na ně v žalmech na několika místech, a to v okamžiku, kdy se 
člověk cítil slabý, nejistý či osamocený; kdy měl pocit, že vše zůstává pouze na něm; kdy potřeboval 
slyšet odpověď; kdy toužil po vysvobození z těžké situace. Všude tam se starozákonní člověk 
obracel na Hospodina a volal: „Bože, na pomoc mi pospěš!“ (Žalm 70,2) Milé rodiny, kéž užíváme této 
střelné modlitby pokaždé, když se cítíme podobně jako muži a ženy v době starozákonní,  
tedy slabí, nejistí či nedostatečně způsobilí zvládat situace, které jsou před nás kladeny,  
a kéž můžeme po prodělané životní zkoušce prohlásit: „On (Hospodin) se ke mně sklonil, slyšel mě, 
když o pomoc jsem volal.“ (Žalm 40,2) Věřím, že po odeznění pandemické krize si budeme moci říci: 
byla to zvláštní doba, ale hodně jsem se díky ní naučil, a i v této době stál Bůh 

při mně.  Se vzpomínkou v modlitbě a s požehnáním.  

+ Josef Nuzík, předseda Rady ČBK pro rodinu                                                     
/www.cirkev.cz/ 

Různá oznámení 
 V sakristii si můžete objednat originál DVD záznam pohřbu 
o.Petra Dokládala z Koclířova - cena 60,- Kč.  

 V sakristii jsou také připraveny k vyzvednutí nové nástěnné RODINNÉ 
KALENDÁŘE (nakladatelství Cor Jesu) pro ty, kteří si je objednali za 95,- Kč.  
Dále jsou k zakoupení tyto publikace: 
o  v ceně 110,-Kč  Evangelium na každý den 2021

o Cyrilometodějské kalendáře za 89,- Kč 
o za 100,- Kč Nástěnné kalendáře ostravsko-opavského biskupství 

(zakoupením tohoto kalendáře přispějete na potřeby naší farnosti). 

 Rodinný plánovací kalendář na rok 2021 
Kalendář (Centra pro rodinu a sociální péči) pro rok 2021 je 

tentokrát plný barev. Najdete v něm nápady na tvoření, recepty, 
tradice, zvyky a přehled svátků. Součástí je také liturgický 

kalendář. Samozřejmostí jsou praktické sloupečky umožňující 

zaznamenat plány celé rodiny. Cena kalendáře je 200,- Kč. 

Dále nabízím možnost zprostředkovat objednání karetní hry „Aby bylo doma 

dobře". Hra je určena pro celou rodinu a má jednoduchá pravidla, takže ji 

zvládnou opravdu i ti nejmenší. Kartičky zdobí pěkné autorské ilustrace. Cena je 
110,- Kč.  Zakoupením těchto produktů podpoříte činnost Centra pro rodinu 

ostravsko-opavské diecéze.  Prosím všechny, kdo mají zájem o rodinný 
kalendář nebo karetní hru, aby se mi nejpozději do 30.11. ozvali nebo 
napsali SMS na tel. 732 506 205. Děkuji, Helena Sládečková. 
                                

Počet účastníků na bohoslužbách podle Protiepidemického systému ČR  

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci s COVID-19 je počet účastníků  
na bohoslužbách závislý na stupni pohotovosti vyhlašovaném Ministerstvem 
zdravotnictví ČR - viz PES: Protiepidemický systém ČR – stupně pohotovosti  
dle aktuální epidemiologické situace -  ten počítá s účastí 15 osob na bohoslužbách 
 i při platnosti nepřísnějších opatření. Je třeba, aby duchovní správcové  
i účastníci bohoslužeb sledovali aktuální situaci a řídili se podle vyhlášených 

stupňů. Maximální počet účastníků na svatbách, pohřbech, bohoslužbách: 
1. stupeň - max. 100 osob  

2. stupeň - max.  50 osob 

3. stupeň- max.   30 osob 

4. stupeň - max.  20 osob 

5. stupeň - max.  15 osob 

Dříve platné nařízení vlády veřejné celebrování bohoslužeb zakazovalo. Dovolena 
byla jen individuální duchovní služba, tedy bohoslužby, obřady a duchovní 
doprovázení, kterých se kromě duchovního účastní jen jeden další věřící nebo jedna 
rodina, která sdílí společnou domácnost.  Podle nového schématu, který je 
zjednodušen v barevné tabulce rozčleněné do 5 úrovní opatření podle aktuální 
pandemické situace, lze předpokládat postupné rozvolňování omezení. Žádné z nich 
však již nepočítá s uzavřením kostelů a zákazem bohoslužeb. 


