
 

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.  

25. ledna – 31. ledna 2021, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

25.1. 

Svátek Obrácení 

svatého Pavla, 

apoštola 

St. Jičín 
 

16:30 
 

za živou a † rodinu Indrákovu  

a Kučerovu, ochranu Boží a 

Panny Marie a za † kamarádku 

Naďu 

Úterý 

26.1. 

Památka sv. Timoteje 

a Tita, biskupů 
St. Jičín - není mše svatá 

Středa 

27.1. 

 Středa 3.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 16:30 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní, za † rodinu 

Janýškovu, † rodinu Šnajdrovu, 

duše v očistci a ochranu Boží  

a Panny Marie pro živé rodiny 

Čtvrtek 

28.1. 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze  

a učitele církve 

St. Jičín - není mše svatá 

Pátek 

29.1. 

Pátek 3.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 16:30 

za † manžele Rybníčkovy,  

† rodiče z obou stran a za živé 

rodiny 

Sobota 

30.1. 

Sobota 3.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 

10:00 

za Boží požehnání  

pro celou rodinu + křest 

- Štěpánka Glogarová  

18:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

Neděle 

31.1. 

4. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

St. Jičín 

8:00 

za † Karla Rosu, † bratra 

Miroslava, † rodiče z obou 

stran, † švagra Jana a Boží 

ochranu a Panny Marie pro 

živou rodinu                /P.František/ 

9:00-

9:30 možnost přijetí sv. přijímání 

9:45 
za živou a † rodinu Bezděkovu 

a na jistý úmysl               /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 

24.1.2021                3. neděle v mezidobí           9. / ročník XII. 
Přiblížilo se Boží království, praví Pán; obraťte se a věřte evangeliu. 

NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA 
Bratři a sestry, 

podle přání papeže Františka máme slavit třetí neděli 

v liturgickém mezidobí jako neděli Božího slova. Jednou  

z možností, jak splnit papežovo přání, je promluva, která  

je zaměřena na dnešní biblické texty. Ty nás zvou k zamyšlení  

nad účinky Božího slova, které se projevují v našem životě.  Jde o společné 

téma úryvku Markova evangelia a prvního čtení z knihy proroka Jonáše. 

Nejprve se na chvíli zastavme u zkušeností, které máme s účinky našich 

lidských slov. Býváme často zklamáni v situacích, kdy očekáváme účinek svých 

slov. Stává se, že rodiče marně očekávají u dětí účinky svého napomínání, 

že učitelky a učitelé se přesvědčují o neúčinnosti svého úsilí při vzdělávání 

žáků, že podřízení na pracovišti nedbají na sebelépe míněná slova 

nadřízeného. A sami se možná někdy přistihneme v situaci, kterou kdysi vystihl 

můj bývalý spolužák: „Já si umím poručit, ale neumím se poslechnout.“ 

V této chvíli je ovšem třeba zmínit se také o zkušenostech, podle kterých 

naše slova přinesla očekávané účinky, ať už byla určena komukoli a v jakékoli 

situaci. Občas se stane, že snad dokonce užasneme nad tím, jak důsledně 

někdo jednal podle našich slov.  

Dnešní první čtení z knihy Jonáš předpokládá přímou komunikaci mezi 

Bohem a člověkem. Hospodin prostě oslovil Jonáše. Vyzval 

svého proroka, aby vstal a šel do Ninive. Měl tam hlásat, 

co mu bylo uloženo. V dnešním úryvku ze třetí kapitoly 

vyvolávají tato slova v Jonášovi okamžitý účinek. Vstane, 

odejde do Ninive a hlásá zkázu násilnického města.  

Když ovšem začneme číst knihu Jonáš od začátku, narazíme sice na stejnou 

Hospodinovu výzvu, zároveň však na úplně opačnou Jonášovu reakci. Nasedne 

na loď, která míří opačným směrem, než leží Ninive. Uposlechne teprve tehdy, 

až si uvědomí, že takovým jednáním ohrožuje sebe i životy dalších lidí. Dostává 

od Hospodina druhou šanci a té dobře využije. Vidíme, že Hospodinovo slovo 

nakonec způsobuje v Jonášově životě zamýšlené účinky. On sám pak může 

pozorovat, že Hospodinovo hrozebné poselství, které Ninivanům tlumočil, také 

přináší ovoce. Ti lidé změnili své hříšné chování a Hospodin se nad nimi 

smiloval – nepřivedl na ně zkázu, kterou jim hrozil.  

http://farnostsj.cz/


Zde si můžeme všimnout pozoruhodné věci: obrácení Ninivanů působí zpětně  

na Hospodina, vyvolává účinek v jeho jednání. Bůh se vzdává zamýšleného trestu 

za páchané násilí. Podle vlastního vysvětlení reaguje tak na zvrat v životě 

Ninivanů. Ti se odvrátili od svého zlého jednání. – Není divu, že Jonáš je 

překvapen. Byl skálopevně přesvědčen, že jím hlásané Boží slovo způsobí, 

co obsahuje, že tedy Ninive bude zničeno. Nyní poznává, že lidské jednání, které je 

odpovědí na Boží slovo, dokáže ovlivnit Boží záměry. 

Evangelista Marek popisuje v dnešním úryvku povolání prvních učedníků.  

Na rybáře, zabrané do své práce, na Šimona a jeho bratra Ondřeje se Ježíš obrací 

výzvou „pojďte za mnou“. Účinek jeho slov se dostavuje ihned: „nechali sítě  

a následovali ho“. 

Zdá se, že i zde se pak Ježíš cítí zavázán k určitému jednání. Chce něco udělat  

pro ty, kteří se rozhodli jít za ním. Slibuje, že změní jejich 

dosavadní život: „udělám z vás rybáře lidí“. Ježíš má první 

učedníky. Tato skutečnost ho vede k tomu, že se jim 

věnuje, že plní, co jim slíbil. Postupně z nich udělá ty, kteří 

budou pro následování „lovit“ další lidi – podobně jako oni 

byli Ježíšem „uloveni“. V této práci najdou nový smysl svého života.  

Abychom se nedomnívali, že snad šlo o nějakou náhodu nebo výjimečnou 

situaci, opakuje evangelista Marek vzápětí podobnou situaci. Ježíš volá 

k následování jiné dva bratry, Jakuba a Jana. Také ti opouštějí hned svou 

dosavadní práci i rodinu a odcházejí za Ježíšem. Na této cestě se ještě mnohokrát 

přesvědčí o tom, že Ježíšovo slovo způsobuje to, co Ježíš zamýšlí. Zároveň poznají, 

že také na nich se naplňuje Ježíšův slib o proměně života. Také o ně bude Ježíš 

pečovat, protože se za ním vydali.  

Víme, že Bůh očekává naši odpověď na výzvy, kterými se na nás obrací. Spolu  

s Jonášem si dnes znovu uvědomujeme, že to, s čím se na nás v různých 

podobách obrací, působí účinky v našem životě – dokonce i tehdy, když 

nechápeme, když se k němu obracíme zády, nebo děláme opak toho, co požaduje 

a očekává. Kdykoli však jednáme podle jeho záměrů, nelze vyloučit, že naše 

jednání může ovlivnit jeho plány s naším životem. Pozorujeme, že Bůh se nám 

věnuje, pečuje o nás a dělá z nás takové lidi, jaké chce. 

Prosme tedy na závěr:  

Bože, ty víš o všech našich záměrech a cestách. 

Dopřej nám citlivější vnímavost vůči tomu,  

co nám sděluješ, abychom se Tebou nechali oslovit 

a nasměrovat k tomu, k čemu nás zveš. Amen. 

/P. Petr Chalupa, ředitel Biblického díla, www.biblickedilo.cz/ 

 Několik myšlenek o Bibli    (Prof. Jan Heller ThDr.)            www.vira.cz 

o Co je Bible? 
Není to ani historická reportáž, ani soubor výmyslů, ale záznam zkušeností, které učinili lidé s Bohem 
– přímo i nepřímo. Kdo takovou zkušenost neučinil, tomu jsou ovšem i svědectví o ní nepřijatelná. 
Důležité však je, že tyto zkušenosti si lze ověřit. Ne ovšem zvenku, z hlediska vnějšího 
pozorovatele, ale zevnitř, tj. tak, že do nich vstoupíte a onu zkušenost sami prožijete. Každý biblický 
příběh je – ať přímo či nepřímo – vlastně pozváním, abychom do něho sami vstoupili, samozřejmě 
různým způsobem a podle možností, a tak znovu prožili to, či sami se podíleli na tom, o čem vypráví. 

o 2. Bible a víra 
Bible nás nenutí k tomu, abychom věřili v Boha. Ale lituje těch, kdo víru odmítají, protože si tím činí 
těžkým svůj život i svou smrt. Bible říká: když se odvážíš otevřít oči – a právě k tomu ti chci pomoci – 
uvidíš, že Bůh už je tu s námi (Immanuel – s námi Bůh – titul Ježíšův podle Mt 1,23), a že i tebe provede 
v lásce životem i smrtí. Tak budeš moci odkládat strach a vcházet i do neznáma v dobré naději. 

o 3. Biblické zákazy 
Je pravda, že v Bibli, jmenovitě ve Starém zákoně, se často něco zakazuje. Ale není to proto, že by 
z nás chtěl Bůh dělat loutky na drátkách. Kdo pronikne hlouběji do biblického znění, rozpozná,  
že jsou to moudré a láskyplné rady, abychom nedělali to, čím si ublížíme. Bůh z toho nemá radost, 
když si natlučeme a tak nás varuje. Však i hebrejské slůvko zákon – zní tora – znamená původně 
ukazatel – totiž cesty, tedy naše „směrovka“ – tudy jdi a nenatlučeš si. Teprve tomu, kdo na ni 
nedbá a natluče si, směrovka ukazuje, že si za to může sám. Tomu pak se říká v Bibli soud. 

o 4. Obviňování Boha 
Mnozí lidé cítí, že svět není v pořádku. Potud mají pravdu. Ale v žádném případě nechtějí připustit 
svou spoluodpovědnost za tento stav. Tak hledají, často velmi úsilně, někoho, koho by mohli obvinit 
a tak se sami vyvléknout z viny. Často za vše obviňují Boha. Když prý je všemohoucí, tak může 
za vše. A Bůh se jejich výčitkám nebrání, i když ho tak znovu křižují. Je to pohodlný protivník. 
Nebrání se, nebo přesněji. Brání se jen slovem svých svědků, kteří lidem vysvětlují, jak to je: Bůh – 
křesťanský Bůh! – je jiný. Sestoupil z lásky k nám a je tu teď ve všem s námi. Nese všecko s námi, 
i naši smrt. Je tedy jiný, než si ho oni představují. Ta jejich představa Boha je vlastně modla. 
Tak svým obviňováním zasahují jen přelud. Jen ten, kdo poznal, že Bůh je Láska a přesto se lásce 
vzpírá, je opravdu proti Bohu. Žel, časem sklidí úrodu, kterou sázel. 

o 5. Krutosti (zvláště) Starého zákona 
Některým lidem se jak Bible celá, tak zvláště Starý zákon, zdá krutý. To může být, když se na něj 
dívají očima současného humanizmu a prostě dnešní doby. Starověk byl jiný, drsnější, a to se ovšem 
do Bible leckde promítá, je to tedy především: 
a) záležitost dobového odstupu. Příklad: Izraelci mají příkaz rozbít modly pohanů. Když se však 
pohanský král sám má za boha, stává se pro lidi kolem modlou a potká ho osud modly. Ve starověku 
se často popravovalo, drsná společnost se jakoby „čistila“ popravami zločinců. Vězení byla většinou 
jen pro vyšetřovací vazbu (srov. Apoštol Pavel). Podobně jako otroctví či patriarchální vazby jsou v Bibli 
průmětem doby. 
b) Námitky proti krutosti Písma však mohou mít ještě hlubší kořen: Mohou být popíráním Boží 
svrchovanosti. Ve vnitřním smyslu platí dodnes, že kdo život dává, má právo jej i vzít. Kdo toto právo 
(vzít život) Bohu upírá, popírá tím, že Bůh život dal a tak tím popírá Boha vůbec. Ale pozor: máme 
právo obviňovat někoho, v koho doopravdy nevěříme? Přičítat vinu nějaké fikci, abych ji nemusil 
přičítat sobě, to je demagogie. Každý demagog vždy hledá někoho, na koho může všecko svést,  
i když v něj už třeba vůbec nevěří. 
c) Poctivé je říci: v Bibli jsou věci, které tam nečteme rádi. Zřejmě jim nerozumíme. Neškrtáme je 
však, protože doufáme, že někdy někomu v budoucnu bude darován do těchto věcí hlubší vhled. 


