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

Prosíme, aby se bohoslužeb 6.1. a  10.1. účastnily POUZE PŘIHLÁŠENÉ OSOBY. 

4. ledna – 10. ledna 2021, DOBA VÁNOČNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

4.1. 

Pondělí po 2.neděli 

po Narození Páně 
St. Jičín 

16:00 

16:30 

 

 
 

příležitost ke svátosti smíření 

za † Marii a Karla Holubovy,  

† Věru a Miroslava 

Hrachovcovy, jejich † rodiče  

a duše v očistci /intence ze 16.11./ 

Úterý 

5.1. 

Úterý po 2.neděli  

po Narození Páně 
- - není mše svatá 

Středa 

6.1. 

Slavnost  

ZJEVENÍ PÁNĚ  

- Tři králové  

 doporučený svátek 

St. Jičín 

15:45 

16:15 

 

 

příležitost ke svátosti smíření 

za † Oldřicha Davida, † syna 

Stanislava, † vnuka Jana  

a za duše v očistci /intence z 28.10./ 

Čtvrtek 

7.1. 

Sv. Rajmunda 

z Pen͂afortu, kněze 
St. Jičín - není mše svatá 

Pátek 

8.1. 

Pátek  

po Zjevení Páně 
St. Jičín 

14:30- 

15:45 
příležitost ke svátosti smíření 
+ tichá adorace 

15:45 
Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

 + modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu 

 + svátostné požehnání 

16:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní, Boží ochranu  

a Panny Marie, za † manžela,  

† rodiče, švagra a švagrovou  

a duše v očistci a Boží ochranu 

pro živou rodinu /intence z 30.10./ 

Sobota 

9.1. 

Sobota  

po Zjevení Páně 
St. Jičín - není mše svatá 

Neděle 

10.1. 

Svátek  

KŘTU PÁNĚ 

 
končí doba vánoční 

St. Jičín 

8:00 

na poděkování za přijaté dary  

a milosti s prosbou o dar zdraví, 

vedení Duchem svatým a Boží 

ochranu pro živou rodinu 
                                           /P.František/ 

9:00-

9:30 možnost přijetí sv. přijímání 

 

9:45 

 

za † Jiřinu a Františka Hasala,  

† rodiče, † sourozence a za živé 

rodiny /intence z 9.11./      /P.Pawel/ 

St. Lhota - není mše svatá 

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

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

Poděkování za sbírky – dary na misie: 12 628 Kč a sbírka na Tv Noe: 6456 Kč. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

          2.neděle po Narození Páně  

   3.1.2021                                                      6. / ročník XII. 
Sláva tobě, Kriste, tys byl hlásán pohanům, sláva tobě, Kriste, tys došel víry ve světě. 

Je-li Kristus ve mně a já v něm,  
dávám-li mu ve svém životě prostor, 
pak postupně mohou odpadávat  
všechny moje vnitřní strachy a obavy. 
 

Mám-li v sobě Krista,  
vítěze nad smrtí a zlem, 
nemusím se obávat budoucnosti,  
ani tržního hospodářství, ani zmatků, 
za které vděčím „géniům“ v různě kombinovaných 
parlamentech, plných klik a mafií, ani války a smrti. 
 

Je-li Kristus ve mně a já v něm,  
dávám-li mu ve svém životě prostor,  
nebudu mít zásadní problém s modlitbou, 
stačí prostě slovo lásky, kdykoliv a kdekoliv,  
a je tu modlitba. 
Bůh si přece nepotrpí na můj monolog,  
vyšperkovaný duchaplnými úvahami. 

 

Je-li Kristus ve mně a já v něm,  
dávám-li mu ve svém životě prostor,  
nebudu mít zásadní potíže s hledáním Boží vůle. 
Nechávám ho v sobě působit tak, jak chce on. 
 

Mám-li v sobě Krista,  
prožívám v sobě předchuť nebe, 
neboť co jiného je nebe než dokonalá jednota Boha a člověka? 
Pak již nezáleží na tom,  
zda padám únavou. 
Díky Kristu se mohu stávat přesně tím, 
čím dobrý Bůh touží,  
abych byl. 

/Josef Mixa a  Vít Hájek:  
Boha neokecáš, vydalo Karmelitánské nakl./ 

http://farnostsj.cz/
http://www.kna.cz/


Co znamená žehnání K+M+B+ 
Svátek Zjevení Páně, lidově „Třech králů“ (6.1.), odjakživa doprovázely lidové zvyky. 

Na křesťanském Východě se světí křestní voda a žehnají se řeky. Ve střední Evropě 
je zvykem žehnání domů, při němž se na dveře křídou píší písmena C+M+B+  

s udáním letopočtu. V Česku obvykle K+M+B+. Nejsou to počáteční písmena jmen 
„Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž  

zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu.  
A není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku... 

o Co je požehnání 
Požehnej tě Hospodin Bůh, abys viděl pokoj po všechny dny svého života. (Srv. Žl 128) 

V hovorové řeči požehnání znamená něco dobrého, štěstí, ochranu a zdraví. Přitom je člověku  
v podvědomí nějak jasné, že s požehnáním nelze manipulovat, že si ho nelze ani koupit,  
ani zasloužit... V nekřesťanských náboženstvích lidé věřili a věří, že požehnání mohou získat skrze 
nejrůznější magické rituály, amulety, maskoty, pověry atd. Mnohé z toho přežívá dodnes. 

o Oslava Boží a prosba o pomoc 
V křesťanství je požehnání v první řadě oslavou a chválou Boží, uznáním jeho tvůrčí moci.  
Z tohoto postoje pak vyplývá prosba o jeho pomoc. 

o Kdo může žehnat 
Žehnat - svolávat Boží pomoc - může každý pokřtěný člověk. Některá žehnání jsou v církvi 
vyhrazena svěceným služebníkům církve - kněžím. 

o Účinnost požehnání 
Při žehnací modlitbě jsou věci a lidé, kteří je užívají svěřovány do Boží ochrany. Je vyprošována 
Boží pomoc při jejich užívání. Při požehnání člověk všechno dobré očekává od Boha, Pána světa. 
„Účinnost“ požehnání spočívá na přímluvné modlitbě a v důvěře člověka v Boha. Požehnáním 
svěřujeme věci do péče Boží s vírou, že on sám nás skrze ně povede k našemu trvalému dobru - 
spáse. A to i tehdy, kdyby to mělo být proti našemu momentálnímu chápání... 
 

Záchrany docházíte z Boží dobroty skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to Boží dar! Dostáváte ho 
ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, stvořeni v Kristu Ježíši. (Ef 2,4-10) 

o Znamení kříže 
K požehnání patří znamení kříže. Skrze ně se stává zřejmým to, že každá prosba o požehnání 
dochází svého vyslyšení a účinného naplnění jedině skrze Ježíše Krista. Jedině skrze něho,  
v jeho jménu může člověk dospět požehnání a spásy! 

Lidem není dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy. (Sk 4,12) 

A právě v tom je zásadní rozdíl mezi žehnáním a mezi všemi pověrečnými kouzly - talismany, 
maskoty, různými kameny apod. Tyto předměty člověka mají „chránit“ nějakou neznámou mocí. 
Oproti tomu požehnané předměty jsou „odevzdávány“ tomu, kdo je jejich původcem, tomu,  
kdo člověka skrze ně může vést k trvalému dobru - spáse... 

Mimo mne není jiný Bůh! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne! 
Obraťte se ke mně a dejte se spasit, všechny končiny země!  

Neboť já jsem Bůh, a nikdo jiný! Jen v Hospodinu je vítězství a síla. 
Vítězství a slávy dojdete v Hospodinu. (srov. Iz 45,15-25) 

/www.pastorace.cz/ 

Různá oznámení 
Milí farníci, dostali jsme dopis od indického chlapce Jeevana 

Karanje, kterého prostřednictvím Charity ČR mnozí z vás 

podporujete. V rámci charitního projektu Adopce na dálku® 

zasíláme každoročně finanční prostředky (z výtěžku Postních 

kasiček) na vzdělávání tohoto chlapce. Na vývěsce v předsíni 

starojického kostela najdete jeho fotografii a dopis v anglickém 

jazyce s obrázkem. Zde přinášíme překlad Jeevanova dopisu: 

Drazí přátelé,  
láskyplné pozdravy vám zasílá Jeevan. Díky vašemu požehnání se 

mi daří dobře a doufám, že také máte dobré zdraví. Děkuji  
za všechnu vaši lásku a pomoc, kterou od vás dostávám. Jsem vám 
vděčný. Minulý rok byl pro nás všechny zvláštní. Covid-19 nás 
vedl k přemýšlení, co se děje kolem nás. Školy, univerzity  
a pracovní místa byla zavřená. Museli jsme zůstat doma. Rodiče 
nemohli chodit do práce, takže bylo pro nás těžké získat jídlo. 
Děkuji vám mnohokrát za potravinový balíček, který byl velice 
užitečný, jelikož rodiče neměli práci. Nyní už chodí denně  
do práce. Kvůli koroně jsme neměli závěrečné zkoušky,ale 
postoupil jsem do dalšího ročníku. Nyní se učím v 6.třídě. 
Probíhá dálková výuka přes internet, sedím doma, poslouchám 
vyučování a dělám domácí úkoly. Můj bratr mi pomáhá s domácími 
úkoly. Během nouzového stavu jsem strávil čas se členy naší 
rodiny. Díval jsem se na televizi, hrál si s kamarády, učil se 
tancovat a zpívat, četl jsem knihy a také jsem se učil jezdit  
na kole. Minulý rok jsme měli silné deště a všichni farmáři 
přišli o svou úrodu. Cítil jsem se velmi špatně. Teď je chladné 
počasí. Začalo zimní období. 

Nemohli jsme o Velikonocích chodit do kostela a účastnit se 
velikonočních bohoslužeb. To mi moc chybělo, ale měl jsem 
příležitost sledovat přímý přenos velikonočních oslav, které byly 
přenášeny televizí z naší diecéze. 

Spolu se členy naší rodiny vám mnohokrát děkuji za školné, 
studijní materiály a za krásný vánoční dárek. Prosím, modlete se 
za mě a já se také budu modlit za vás a za vaše rodiny. Kéž vám 
Bůh žehná. Přeji vám veselé Vánoce a úspěšný Nový rok 2021. 

S poděkováním a láskou, 
Jeevan 
 


