
8. listopadu - 14. listopadu 2021  
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář IV.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

8.11. 

Pondělí 32. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † Karla Hasala,  

† manželku Jiřinu, † syna 

Karla, ochranu Boží a Panny 

Marie pro živou rodinu 

Úterý 

9.11. 

Svátek Posvěcení 

lateránské baziliky  
- - není mše svatá 

Středa 

10.11. 

Památka sv. Lva 

Velikého, papeže  

a učitele církve 

St. Jičín 17:30 

za † bratry Stanislava  

a Antonína k nedožitým 

80inám, duše v očistci  

a ochranu Boží na přímluvu 

Panny Marie pro živé rodiny 

Čtvrtek 

11.11. 

Památka  

sv. Martina, biskupa 
Jičina 17:30 

poutní mše sv. v kapli  

ke sv. Martinovi  

Pátek 

12.11. 

Památka  

sv. Josafata,  

biskupa a mučedníka 

St. Jičín 17:30 

dětská mše svatá 

za odpočinutí věčné  

pro Ludmilu Kolbovou u 

příležitosti nedožitých 80 let 

a za † rodiče z obou stran 

Sobota 

13.11. 

Památka  

sv. Anežky České 
St. Lhota 17:30 mše svatá (s nedělní platností) 

Neděle 

14.11. 

 

33. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

St. Jičín 8:00 za živé a † občany Jičiny 

Loučka 10:00 
poutní mše sv. v kapli 

ke sv. Anežce České 

Farář: P.Marcel Krajzl, mobil – farní úřad:731 058 895, email: rkf.staryjicin@doo.cz 

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

OHLÁŠKY 

* Na faře byly ořezány 2 vzrostlé stromy, pokud byste někdo chtěli větve  
na topení, nabízím za odvoz a vyčištění prostoru. 
 
* Děkuji za přinesené dobroty minulou neděli a také za vaše dary a modlitby. 
Moc si toho vážím! 

******************************************************************************* 
Putovní socha Panny Marie Fatimské – zapište se, prosíme, na listinu pod kůrem. 
Sochu si můžete vyzvednout v sakristii v neděli po mši sv. a další neděli přinést zpět.  

Je možné také přizvat na návštěvu ke společné modlitbě o.Marcela 😊 

******************************************************************************* 
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7.11.2021         32.neděle v mezidobí       50. / ročník XII.                                                 
Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. 

Milí čtenáři farního zpravodaje, 

tento měsíc slaví náš duchovní správce své životní jubileum. Při této 

příležitosti jsme o.Marcela požádali o rozhovor, ve kterém by se nám více 

představil a dal nahlédnout do svého života. Děkujeme mu za souhlas  

se zveřejněním jeho osobního svědectví a fotografií. Do jeho kněžské služby mu 

vyprošujeme mnoho darů Ducha svatého, ochranu andělů strážných a mocnou 

přímluvu Panny Marie, ať jednou společně dojdeme do Božího království       

o Otče Marceli, odkud pocházíte - kde a jak jste prožil dětství? 
Pocházím z vesnice Pustá Polom u Opavy (asi 1400 obyvatel) kde 
jsem v rodinném domku prožil spolu s rodiči a se svými  
2 mladšími sourozenci myslím docela pěkné dětství. Rodiče nás od 
malička vedli k víře, takže jsem „tradiční katolík“ který si pak 
samozřejmě, díky dobrým kněžím a věřícím přátelům, musel najít 
svou cestu k Bohu. Především společenství mládeže, které jsme 
tehdy (ještě tajně za totality) tvořili, mě nějak posunulo k dalšímu životnímu směřování. 

o Jak vzpomínáte na svá studijní léta? 
Já jsem se svým vzděláním chtěl končit už na základní škole, 
kterou jsem vychodil u nás v Pusté Polomi, ale vždycky se to 

nějak „zvrtlo“. 😊 Takže jsem se potom vyučil jako elektrikář 

v Hrabůvce pro tehdejší VŽKG a ve Vítkovických železárnách 
jsem pak asi 3 roky pracoval v údržbě na Mostárně. Přitom 

jsem dělal večerní střední školu - studium bylo velmi podobné jako ve filmu „Marečku, 
podejte mi pero...“ Po dvou letech jsem se prospal k maturitě (po práci jsem totiž v té škole 
vždycky usnul) a po maturitě jsem měl jít na vojnu, ale protože jsem chtěl strávit ten čas 
smysluplně, tak jsem využil nabídku civilní služby a byl jsem 2 roky v Salesiánském 
středisku v Ostravě jako „romský vychovatel“ – také zajímavý a hlavně silný zážitek! 

o Jaké máte záliby?  
Rád spím! Ale protože to není až tak zajímavé, tak další moje záliba je pěší 
putování – byl jsem na několika poutních místech, nejdál asi v Compostelle. 
Tady moc rád chodím po horách, je tu krásně… V zimě mám rád běžky a sem 
tam si sjedu nějakou červenou sjezdovku! No a samozřejmě můj relaxační  

a zároveň adrenalinový koníček je cestovní enduro CF Moto 650 N!!! 😊 

o Jakou hudbu posloucháte? 
Já jsem v hudbě takový staromilec. Z česko(slovenské) hudby mám rád Elán, Mňága  
a Žďorp, No Name a líbí se mi třeba i hudba a chytré texty Ebenů. Ze zahraničních  
je to klasika: Abba a Queen. 

http://farnostsj.cz/


o Máte rád zvířata a jaká? (pro případ, že by Vás 

někdo z našich farníků chtěl obdarovat…)  
Zvířata mám určitě rád. Třeba krávy, ryby, ovce, prasata, ale nejradši 

jsem měl na statku steaky z býků! 😊 Pokud by mě chtěl někdo 

obdarovat něčím živým, tak s díky odmítnu, ne ani tak proto, že bych byl 
zvířecí nepřítel, ale jsem často na cestách a stíhám se pouze starat 
o kvítko, které jste mi na začátku darovali. 

o Provozujete aktivně nějaké sporty? 
Už jsem na to vlastně odpověděl: nejradši ten motoristický, ale taky turistiku, běžky a teď zřejmě 
poté, co jsem od ministrantů dostal florbalovou hokejku, budu muset (alespoň občas) rozšířit  
své spektrum i o tento sport… 

o Jaké by bylo Vaše povolání, kdybyste se nestal knězem?  
Zřejmě bych nebyl elektrikářem – to mě moc nebavilo, ale od malička jsem tíhnul 
k automobilismu. Tak bych byl asi řidičem kamionu, nebo autobusu. Řídit něco velkého – to mě 
vždycky bralo! Paradoxně jsem po maturitě chtěl jít pracovat jako řidič, ale neudělal jsem 
psychotesty – přesně po roce jsem velmi podobné psychotesty měl při vstupu do semináře  
a tam jsem je udělal… 

o Co pro Vás bylo rozhodujícím momentem, kdy jste Bohu řekl „ano“? 
U mě to nebylo jak mávnutím čarovného proutku, že bych to najednou nějakým zjevením věděl. 
Já to spíše přirovnávám k tomu, jako když skládáte puzzle a nemáte návod. Tak zkoušíte 
jednotlivé dílky a ty vám tam postupně zapadají, až dáte ten poslední dílek a pak teprve zjistíte 
ten celkový obraz… U mě těch dílků bylo strašně moc: počínaje mými rodiči, kteří mě nějak 
vychovali, přes přátele ze spolča, se kterými se dodnes scházím, dobré kněze, které jsme měli 
ve farnosti až po civilní službu atd. Takto se to postupně skládalo a najednou jsem vnímal,  
že bych měl v tom směru něco udělat. Tak jsem šel jednou večer po mši za svým farářem  
a zeptal jsem se, jestli třeba náhodou nemá přihlášku do semináře! Už mě nepustil a okamžitě ji 

se mnou vyplnil…😊. 

o Kdy a kde jste sloužil svou primiční mši svatou?  
Tak to si přes svou sklerózu docela dobře pamatuji: bylo to u nás v Pusté 
Polomi v neděli 30.6. 2002. Primici jsem měl na dvoře fary, protože těch snad 
víc než 1000 lidí, kteří tehdy přišli, by se do kostela asi nevešlo. Bylo to moc 
hezké setkání s Hospodinem i s lidmi, kteří přišli.  Byla to vlastně taková 
celoobecní slavnost. Na tu mši přišlo spousta lidí, co do kostela jinak nechodí, 
hasiči organizovali dopravu, spojili se mí přátelé z několika farností a vytvořili 
„megascholu“ která zpívala při mši – bylo to moc hezké a udělali mi radost. 

o Jaké byly Vaše kněžské začátky?  
Po vysvěcení na kněze jsem byl poslán do Šenova u Ostravy jako kaplan ke starému 
nemocnému knězi, který už moc nemohl, takže pastoraci jsem tam v podstatě vykonával sám. 
Byla to dobrá škola, kdy jsem si díky tomu sáhl vlastně na všechny kněžské činnosti a zároveň 
jsem za farnost neměl plnou zodpovědnost jako kaplan. V Šenově jsem zažil živé farní 
společenství s mnoha mladými rodinami a dětmi. S mnohými jsme dosud v kontaktu. 

o Ve kterých farnostech jste působil? 
Moje první samostatné místo bylo Zátor u Krnova a další 3 farnosti k tomu. Musím říct, že 
biskup František měl tehdy odvahu mě tam poslat. Bylo to hned po roce kaplanování a do 
pohraničí… Taky to byla výborná zkušenost. Po roce v živé farnosti ten nástup do pohraničí 
byl sice trochu šokující (celý týden třeba nezazvonil zvonek ani telefon), ale přinutilo mě to 
hledat nové formy pastorace. A tak jsem se naučil modlit růženec, kdy jsem chodil nad 
vesnicí a myslel na ty lidi a po roce jsem do farnosti dostal volontariát. Byli to vždy 3 mladí 
lidé, kteří se rozhodli rok svého života věnovat církvi a pomáhali mi ve farnosti pronikat 
k mládeži, a k lidem mimo kostel, skrze různé volnočasové aktivity, které tam vytvářeli.  

Po 6,5 letech v pohraničí mě biskup odvolal do Havířova. A zase nová a úplně jiná 
zkušenost z velkého města, kam chodí do 2 farních kostelů nějakých 800 lidí. Takže velká 
živá farnost s mnoha aktivitami a společenstvími. Specifikum této farnosti bylo to, že téměř 
každý rok přicházelo několik dospělých, kteří upřímně hledali Boha a nechali se pokřtít.  
To byla krásná práce s lidmi, kteří dokázali kvůli víře opravdově proměnit svůj život!  
Měl jsem se od nich co učit! 

o Minulý rok jste strávil mimo kněžskou službu 

na farmě v Tetíně. Čím Vás tato zkušenost 

obohatila? (co Vám tato zkušenost dala,  

a naopak vzala?) 
Po 10,5 letech pastorační práce a oprav v živé farnosti jsem byl už jakýmsi způsobem 
vyhořelý a věděl jsem, že musím něco změnit. A tak jsem využil možnosti tzv. „sabatického 
roku,“ kterou mi biskup Martin povolil, a rozhodl jsem se ho strávit podle té moudré 
benediktinské zásady: „ora et labora“ (modli se a pracuj). A mám skoro chuť říct, že to byl 
z mého pohledu asi zatím nejlepší rok mého života. Jednak proto, že jsem opravdu neměl 
zodpovědnost za všechno a za všechny jako farář, ale jen za svou odvedenou práci a tím 
jsem skvěle vyčistil hlavu. Jednak proto, že jsem si uvědomil, že jsem schopen se uživit 
i manuální prací – což je pro chlapa taky důležité a spoustu jsem se toho naučil.  

No a v neposlední řadě jsem si splnil dětský sen řídit nějaký velký stroj! 😊 

Co mi tato zkušenost vzala? Asi iluzi, že vím, čím běžní nevěřící lidé žijí (až v kontaktu 
s těmi traktoristy jsem si uvědomil, jak jsme jako kněží mnohdy v jakémsi skleníku) a s tím 
související iluzi nás věřících, že církev v běžné většinové společnosti ještě hraje nějakou 
důležitou roli – to vůbec! A tyto deziluze vidím paradoxně jako pozitivní! Protože nás to má 
naučit v první řadě lidskosti – protože ty lidi tam nezajímalo, že jsem farář, ale jaký jsem 
člověk! A hned vzápětí nás to má učit pravdivosti – abychom to co říkáme, taky žili a bylo 
to křesťanství na nás vidět. To je to, čím můžeme být pro společnost důležití! 

o Jaké duchovní či jiné povzbuzení byste dal našim farníkům?  
Je „dušičkový čas“ a máme více před očima svaté, a také naše blízké, kteří zemřeli, tak vás 
chci povzbudit, aby nás spolu s tím dušičkovým počasím nedržela i nějaká chmura nad 
našimi hříchy, jak jsme špatní a jak si nezasloužíme nebe a taky abychom se nebáli o ty, 
co nás předešli. Máme Vykupitele! Jsme pozváni ke svatosti úplně všichni a jediné, co proto 
musíme udělat, je říct: „ano, chci“! 


