
Počty osob na bohoslužbách se v 5. protiepidemickém stupni snížily na 10% kapacity kostela, což je v našem 
kostele 38 osob. Na sváteční a nedělní mše svaté je třeba se přihlásit na seznam, který najdete v předsíni kostela.  

1. února – 7. února 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

1.2. 

Pondělí 4. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 16:30 

za rodinu Cigánkovu  

a na jistý úmysl 

Úterý 

2.2. 

Svátek Uvedení Páně  

do chrámu 
 

HROMNICE 
 

žehnání svící 

St. Jičín 16:00 

za † prarodiče Vahalíkovy  

a Hasalovy s prosbou o Boží 

požehnání pro rodiny a za děti 

z naší farnosti, které se 

připravují na 1.sv.přijímání 

Středa 

3.2. 

Středa 4. týdne  

v mezidobí 
 

svatoblažejské požehnání 

St. Jičín 16:30 

za † Jana a Anastázii 

Krutílkovy, 2 † rodiče  

a † sourozence z obou stran, 

ochranu Panny Marie pro  

živé rodiny 

Čtvrtek 

4.2. 

Čtvrtek 4. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín - není mše svatá 

Pátek 

5.2. 

Památka sv. Agáty, 

panny a mučednice 
 

1.pátek 

St. Jičín 

14:30- 

15:45 
příležitost ke svátosti smíření 
+ tichá adorace 

15:45 
Litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

 + modlitba  zasvěcení Srdci Ježíšovu 

 + svátostné požehnání 

16:00 

za † Antonína Vahalíka,  

† sourozence, † rodiče a Boží 

ochranu a Panny Marie pro 

živou rodinu 

Sobota 

6.2. 

Památka sv. Pavla 

Mikiho a druhů, 

mučedníků 

1.sobota 

St. Jičín 8:00 

za † Josefa a Annu Hanzelkovy, 

† rodiče z obou stran,  

† sourozence a za živé rodiny 
+ po mši sv. Litanie k Panně Marii 

Neděle 

7.2. 

5. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín 

8:00 

za † Otakara Vahalíka, †rodiče, 

† švagra a za dar zdraví, 

ochranu Panny Marie pro živou 

rodinu                           /P.František/ 

9:00-

9:30 možnost přijetí sv. přijímání 

 

9:45 

 

za †Jaroslava Krutílka,† rodiče, 

duše v očistci a Boží požehnání 

pro celou rodinu              /P.Pawel/ 

St. Lhota 11:15 mše svatá                      /P.Pawel/ 

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

Administrátor farnosti: P. Paweł Dobija, Dolní 250, Mořkov, tel. 739 244 464. 

Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou večerní mší svatou. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

31.1.2021                4. neděle v mezidobí         10. / ročník XII. 
Lid, který žil v temnotě, uviděl veliké světlo; světlo vzešlo těm, kdo sídlili v krajině a ve stínu smrti. 

Sestry a bratři, 
čtete předmluvy či úvody knih? Někteří lidé je ze zásady vynechávají.  
Ale když ve škole čtu diplomky studentů, čtu samozřejmě nejprve úvod a závěr 
 – protože tam se člověk dozví vše podstatné. 

Dnešní evangelium popisuje Ježíšův první zázrak v Markově evangeliu. Tento 
příběh je tedy jakousi předmluvou celého dalšího Ježíšova díla, všech jeho zázraků. 

 Mohli bychom mluvit o tom, že Ježíš vyhání zlého ducha, protože přišel,  
aby lidstvo osvobodil od zla. 

 Mohli bychom si všimnout, že jeho slovo je mocné, že tedy on je Slovo,  
které není kecama, ale slovem Božím, které se stalo tělem. 

Vyberme si z toho všeho jedinou věc, a tou je, že se Ježíšův první zázrak uskutečnil 
v sobotu. Sobota je den sedmý, den Hospodinův. Bůh stvořil člověka šestý den,  
stvořil ho jako muže a ženu a sedmý den odpočinul od svého díla: 

 aby se on sám radoval z člověkovy blízkosti 

 a především aby se člověk mohl radovat z Boží blízkosti. 

 Aby si člověk nemohl stěžovat – Bůh pořád něco dělá,  
vůbec na mne nemá čas.  

Proto Bůh sedmý den nepracuje. 

 Sedmý den je učiněn pro člověka, říká Ježíš. 

 Proto taky přikázání zakazuje dělat sedmého dne cokoli jiného, než odpočívat  
a chválit Boha – protože k tomu jsme byli stvořeni. 

 Byl jsem stvořen, abych tebe uctíval, zpívá se v jedné písničce. 

 V listu Židům potom čteme, že na místo tohoto Božího odpočinutí je možné vejít  
jen díky Ježíšovi. 

 Ježíš v den sobotní odpočinul v hrobě, protože nám svou smrtí otevřel průchod  
na místo odpočinku v Boží blízkosti.  

Den Ježíšova vzkříšení dovršuje sedmý den stvoření, dokončuje jej. 

Ježíš tedy koná svůj první zázrak sedmého dne jako předmluvu celého svého díla, 

 aby ukázal, že on přichází vrátit původní harmonii stvoření a ještě ji překonat, 

 že nás přichází uvést do Božího odpočinutí, do Boží blízkosti. 

Protože je sedmý den zasvěcen Bohu, je skutečnost, jak my sami jej trávíme,  
dobrým testem, kdo je náš Bůh. 

 Jestliže v neděli čteš Boží slovo a chválíš Boha, je zřejmě tvým Bohem náš Bůh. 

 Jestliže jsi v neděli se svou rodinou, která je obrazem Nejsvětější Trojice, Bohu díky za to. 

 Jestliže ale v neděli pracuješ – není tvým bohem náhodou práce? 

http://farnostsj.cz/


 Jestliže sedmý den jdete na nákup – není vaším bohem jídlo,  
hromadění, nebo majetek? 

 Jestliže se sedmý den učíš nebo dovolíš svým dětem,  
aby si v neděli dělaly úkoly – není tvým bohem škola?! 

To, co je ve starém Zákoně, je obrazně popsáno: 

 Jak Izraelité na poušti, kteří vyšli sbírat manu sedmý den, sbírali zbytečně, nic nenašli. 

 To jsem zažíval na vlastní kůži na střední, – když jsem se v neděli učil  
– nic z toho jsem nikdy nepoužil. V pondělní písemce nebo zkoušení se to neobjevilo.  

Protože nedělní práce není požehnaná. 

 Musím vyznat, že když někdy v neděli zajdu na rychlý nákup něčeho, co mi chybí,  
vždycky se z toho zpovídám. Protože to je něco, co do neděle nepatří. 

V Bibli máme jedno krásné zaslíbení, které se týká sedmého dne: 

 Zastavíš-li svou nohu sedmý den, 

 nebudeš-li vyřizovat své záležitosti v den mně zasvěcený, 

 nazveš-li sedmý den svou rozkoší a Hospodinův svátek úctyhodným, 

 tu bude tvá radost v Hospodinu. 

 Tehdy budeš volat, a Hospodin odpoví, křičet o pomoc, a on řekne: „Zde jsem!“ 

 Hospodinova ruka není krátká, aby nemohla pomoci,  
není nedoslýchavé jeho ucho, aby neslyšelo. 

 Ale vaše nepravosti jsou přehradou mezi vámi a vaším Bohem. 
(To je z proroka Izaiáše). 

Pokud máme občas zkušenost s nevyslyšenou modlitbou, 

 je dobré se ptát, zda to není také tím, že nesvětíme neděli. 

 Že ve skutečnosti uctíváme jiné bohy a tímto hříchem klademe přehradu mezi sebe a Boha. 

Sestry a bratři, Ježíš přišel, aby obnovil sedmý den jako den Boží blízkosti, radosti,  
jako den spásy. Odřekněme se také během této bohoslužby všech falešných bohů  
a rozhodněme se pro Ježíše, který nás uvádí na místo Božího odpočinutí. 

Tu bude naše radost v Hospodinu. Tehdy budeme volat, a Hospodin odpoví. 
/Radek Tichý, www.pastorace.cz/ 

Na Hromnice - o hodinu více! 
Jestli znáte pojem Hromnice, možná víte také to, že se tento den v křesťanské tradici 

ztotožňuje se svátkem Uvedení Páně do chrámu. Kdybychom si tuto událost spojili s tím, 

co vyslovujeme ve čtvrtém tajemství radostného růžence: „kterého jsi v chrámě 

obětovala...", jistě nás napadne význam tohoto dne.  

Na obrázku vidíte muže, který malého Ježíška drží v náručí. 

Jmenuje se Simeon. Tento člověk řekl o Ježíšovi, že je Světlem 

pro všechny národy. To mohl říci jen někdo, kdo měl 

prorockého ducha a viděl věci docela jinak, než jak je bylo 

možné lidsky vnímat. Celé vyprávění najdete v Bibli v Lukášově 

evangeliu, kapitola 2, verše 22-40.   

V katolické církvi se tento svátek označuje pojmem „Uvedení Páně do chrámu", lidově 

se mu však říká hromnice. Od slova hromnice je odvozeno také slovo hromničky,  

což jsou svíčky, které se v tento den žehnají. Hromničky se v dřívějších dobách 

zapalovaly v oknech a měly spolu s modlitbou chránit lid před bouřkami. Svíce nám 

však také připomíná Ježíše tím, že „sebe sama stravuje, aby jiným dala světlo".  

„Na Hromnice o hodinu více" říká stará pranostika a je v ní kus pravdy. Dříve tímto 

dnem končila doba vánoční, proto je možno ještě občas zahlédnout vystavený betlém 

v kostele až do tohoto dne. V každém případě můžeme na Hromnice jasně rozeznat 

při ranním vstávání, že je již dříve světlo.                                                             /www.deti.vira.cz/ 

Různá oznámení 

Příprava na 1. svaté přijímání 
2. února slavíme s celou církví slavnost Uvedení Páně do chrámu – 

Hromnice. Tento den je důležitý také pro naše prvokomunikanty, kteří by  

za běžných okolností prožili slavnostní zahájení přípravy na první svaté 

přijímání, kdy by byli představeni ve farnosti a jejich svíčky by pak 

zdobily boční oltář v kostele… Letos je však, vzhledem 

k epidemiologické situaci, spousta věcí jinak. Děti sice nebudou moci 

prožít ve farnosti tuto slavnost, ale i tak se poctivě na 1. svaté 

přijímání připravují a těší se na setkání s Pánem Ježíšem. Spolu 

s rodiči si ozdobili své svíčky, které si budou zapalovat doma  

při modlitbě a při čtení z Písma svatého.  

Vás, milí farníci, děti prosí o doprovázení v modlitbě. Na setkání  

s Pánem Ježíšem se těší: Hanička, Terezka, Klaudinka, Anežka, Míša, 

Děkujeme za vaše modlitby  František, Štěpánek, Michal a Matyáš. 
***************************************************************************************************** 

 Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli minulou neděli na Biblické dílo. 
V našem kostele se vybralo 4 353,- Kč. 
  

 Na Hromnice v úterý 2.2. si můžete přinést vlastní svíce k požehnání. 

Liturgie a žehnání svíček začne venku a poté se půjde průvodem do kostela. 
 

 Svatoblažejské požehnání – bude udělováno individuálně po mši svaté  
ve středu 3. února. 
 

 Odstrojování vánočních stromků a úklid kostela – proběhne  

ve starojickém kostele ve čtvrtek 4. února od 14:00. 
 

 Návštěva nemocných - v sakristii prosíme, potvrďte či přihlaste nemocné 

a starší farníky, které o.Pawel navštíví na první sobotu 6.2. po ranní mši sv. 
 

 V sakristii starojického kostela je pro další zájemce k zakoupení ještě 
5 ks nástěnného rodinného kalendáře (nakl. Cor Jesu)  

ve formátu A3 s 5 kolonkami pro jména, s občanským i církevním 

kalendáriem za dobrovolný příspěvek (původní cena 95,- Kč).  


