
15. listopadu - 21. listopadu 2021  
LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

15.11. 

Pondělí 33. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † manžela Josefa 

Pospěcha, † syna Ladislava, 

† rodiče, duše v očistci, 

ochranu Panny Marie  

a Ducha svatého  

pro živou rodinu 

Úterý 

16.11. 

Úterý 33. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

17.11. 

Památka  

sv. Alžběty Uherské, 

řeholnice 

St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii za dar života, 

s prosbou o dar zdraví, 

Božího požehnání a darů 

Ducha svatého pro živou 

rodinu 

Čtvrtek 

18.11. 

Čtvrtek 33. týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Pátek 

19.11. 

Pátek 33. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu 

za přijatá dobrodiní,  

za † rodinu Janyškovu, 

Šnajdrovu, duše v očistci  

a ochranu Boží na přímluvu 

Panny Marie pro živé rodiny 

Sobota 

20.11. 

Sobota 33. týdne  

v mezidobí 
St. Lhota 17:30 mše svatá (s nedělní platností) 

Neděle 

21.11. 

Slavnost  

JEŽÍŠE KRISTA 

KRÁLE 

St. Jičín 8:00 

za † rodiče Marii a Aloise 

Žemlovy, živou a † rodinu 

Žemlovu a Kuncovu 

Palačov 10:00 hodová mše sv. v kapli 

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

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

OHLÁŠKY 
* Ve středu po mši bude na faře setkání místních varhaníků. 

* Ve čtvrtek bude od 18:30 na faře první setkání k Synodu, zvu vás, co jste se napsali na papír. 

* V pátek nebude společenství mládeže, pojedeme v sobotu na setkání mládeže, vlak jede  
v 7:39 z Nového Jičína, prosím ochotné rodiče o odvoz tam, s sebou je potřeba mít negativní 
test. 

* Příští neděli přijmeme křtem do našeho společenství 2 děti. 

* Děkuji technickým službám obce za odvoz větví a vyčištění prostoru na dvoře. 
*************************************************************************************** 

V sakristii si můžete zakoupit Cyrilometodějské kalendáře za 99,- Kč a publikaci 

„Evangelium pro každý den 2022“ (nakl.Paulínky) za 109,- Kč. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

14.11.2021         33.neděle v mezidobí       51. / ročník XII.                                                 
Bděte a modlete se v každé době, abyste mohli obstát před Synem člověka.  

SÍLA ŽEHNÁNÍ  (Kněžské požehnání...) 

Ve všech katastrech naší země vídáme na poli nebo u cesty kříž, často ozdobený 

kytičkou polních květů. Je to výraz víry a velké úcty našich předků ke znamení naší 

spásy. Tyto kříže jsou také široko - daleko viditelným znamením toho, že naši 

otcové nezačali žádnou práci bez znamení kříže. Naše matky neodkrojily chléb 

svým dětem dříve, než by čerstvý bochník neprošel znamením kříže. Naši rodiče 

značili před spaním čílka dětem křížkem a žádné odloučení se dítěte - i dospělého 

- od domova se neobešlo bez rodičovského požehnání. 

Každé setkání s knězem, každý kontakt s ním byl doplněn jeho kněžským 

požehnáním. Znamení kříže provázelo naše předky v každodenním životě  

od kolébky až po hrob. Jaká škoda, že desetiletí, nepřející projevům víry, ale také 

zrychlené tempo života, kterému jsme podlehli, odsunulo tyto krásné, duši 

prospěšné a klid přinášející křesťanské zvyky našich otců do pozadí a postupného 

zapomnění ...  Jistý starší kněz řekl: „Je mi vždy velkou útěchou, když si pomyslím,  

že jsem ve svém kněžském životě hodně žehnal. Žehnal jsem nejen svým farníkům,  

ale všechny lidi, zvláště nemocné, trpící, umírající, ba i nevěřící, hříšníky a poté všechny, 

co se zasvětili Bohu a všechny ubohé duše v očistci. Žehnal jsem ve dne, v noci, někdy 

z posledních sil, když jsem ležel na lůžku nemocných. Sílu žehnání jsem cítil i na sobě 

samém, na těle i na duši a vždy jsem byl za to vděčný.“ 

Kněžské ruce jsou žehnající ruce a to stejně ruce 

jednoduchého kněze, jako ruce papeže. V požehnání 

každého kněze je cosi velkého. Působí silou Ducha Svatého 

a zprostředkují milost a Boží pomoc. Požehnání vytrhuje lidi 

a věci z moci Satana.  

Slova, vnuknutá Ježíšem, potvrzují velikost kněžského žehnání: „Když žehná 

kněz, tehdy žehnám Já. Z mého Božského Srdce proudí v tu chvíli na tebe 

hojnost milostí. Do požehnání ve jménu mém, vkládám velkou sílu. Pamatuj, 

že je to něco velkého, když dostáváš požehnání od kněze. Z požehnání 

vyzařuje moje Božská svatost. Mým požehnáním dostáváš lásku k lásce, sílu 

k utrpení, posilu pro tělo i duši. Mé svaté požehnání obsahuje pomoc pro 

všechny potřeby lidí. Vychází z nekonečné lásky mého Srdce. Čím zbožněji se 

uděluje a přijímá, tím mocnější je jeho účinek. Požehnání je větší, nekonečně 

větší než tisíce světů. Dá ti vždy více než čekáš. Při každém požehnaní se 

znovu spojuješ se mnou, znovu tě posvěcuji, znovu tě zahrnuji do milostí 

lásky a ochrany Mého Srdce. Buď dítětem požehnání a pak i ty budeš 

požehnáním pro druhé!" 

http://farnostsj.cz/
https://www.fatym.com/storage/201310261105_5.jpg


Jako poslední skutek své lásky nám náš Spasitel, vystupující do nebe, daroval své 

požehnání. Ve svých učednících chce žehnat dál, po všechny časy. Kněžské požehnání 

čerpá z nekonečného bohatství Srdce Ježíšova a proto má velkou uzdravující, 

posvěcující a ochrannou sílu. Kněz může udělovat svátosti pouze při splnění podmínek, 

ale žehnat může vždy a všude. I když je nemocný, pronásledován nebo vězněn. 

Dojímavý příběh vypráví jistý kněz - vězeň, který dlouho pracoval v jedné továrně 

v koncentračním táboře v Dachau. Jednoho dne ho účetní tábora požádal, aby mu přišel 

posvětit nově zřízený byt a jeho rodinu. „Stál jsem tam jako ubohý vězeň v pruhovaném 

oblečení vězňů. Nikdy jsem nezvedal ruce k požehnání s takovým dojetím jako tehdy. Přestože 

jsem byl již dlouhá léta poznamenán pečetí vyvrhela, byl jsem stále knězem. Požádali mě, 

abych daroval to jediné, co jsem tehdy mohl darovat - své požehnání." 

Jeden kněz se v současnosti takto vyjádřil o požehnání:  

„Do mých rukou bylo vloženo nesmírné bohatství. Sám Kristus chce 

rozdávat skrze mne, slabého, své požehnání. Jak žehnal za svého pobytu 

na zemi, chce rukama kněze žehnat i dnes. Ano, my kněží jsme 

milionáři, ale ne na peníze, ale na milosti, které zprostředkujeme. Jsme 

vysílačkami Božího požehnání. Všude na světě jsou antény, které toto 

požehnání přijímají: nemocní, zajatci, pronásledovaní, věznění, hladoví. 

Každým požehnáním, které udělujeme, roste naše horlivost žehnat." 

Účinek kněžského požehnání neumíme dost ocenit. Kristovým požehnáním roste 

Kristova láska v našich srdcích. Ještě nikdy nebylo kněžské požehnání tak potřebné jako 

dnes. 

Požehnání - zdroj vítězství nad zlem 
„Požehnání je zbraň mého srdce" - píše jeden kněz. „Každé ráno odříkám formuli 

exorcismu a každý večer zvedám ruce a žehnám svou farnost. Kříž požehnání sahá daleko, 

velmi daleko. Jeho prodloužená ramena objímají celý svět."  

Požehnání je vždy novým vítězstvím. Žehnající kněz se stává duchovním vysílačem. 

Ve světě je mnoho antén, čili srdcí, které potřebují požehnání a touto cestou 

je dostávají. 

Časté žehnání kněží může přinést nemocnému velké úlevy. Ale dárce i příjemce musí 

mít silnou víru, schopnou i hory přenášet. Mnoho závisí na víře, důvěře a ochotě, s jakou 

požehnání přijímáme. 

Kněžské skládání rukou uzdravuje 
Matka Mayer - Bernholdová píše: „Ve své těžké nemoci jsem často pocítila léčivou sílu 

kněžského požehnání. Mnohokrát jsem ležela ve vysoké horečce a ta náhle přestala, pocítila 

jsem úlevu, když jsem pocítila na své hlavě žehnající ruku kněze." 

Jiná, již desítky let těžce nemocná žena, řekla: „Ve své nemoci často přijímám kněžské 

požehnání. Pokaždé cítím, jak dostávám sílu trpělivě snášet své utrpení a vždy se znovu 

odevzdávat do Boží vůle. Vědomí, že mě kněz i zdálky žehná, mi v těžkých pokušeních 

a v hodinách největší sklíčenosti dodává sílu a odvahu vydržet." 

Síla požehnání pochází z Kříže 
Každé požehnání znakem kříže je posvěcením lidí a věcí. Kněz žehná zvednutou 

rukou a znamením kříže. Tím je zřetelně naznačeno, že účinek žehnání přichází 

z Kristovy smrti na kříži. Kříž je znamením Kristova vítězství. Kněžským žehnáním 

se žehná a posvěcují nejen lidé, ale i věci, místo a práce, domy, dílny, pracovní 

nástroje, dopravní prostředky. Spolu s prací člověka mají být znamením 

zasvěcení službě Boží. Kněžské ruce by se tedy nikdy neměly unavit žehnáním. 

/www.fatym.com, převzato z webu misie.sk/ 

Různá oznámení 
Slovo předsedy České biskupské konference arcibiskupa Jana Graubnera 

k výsledku voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Rád bych v této chvíli vyslovil srdečnou gratulaci vítězům voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a zároveň bych chtěl 
poděkovat všem spoluobčanům, kteří šli k volbám, a tak dali nový 
impuls k dalšímu směřování naší země. V této souvislosti si dovoluji 
vyjádřit naději na pokojné a fungující povolební uspořádání, kde 
hlas křesťanů bude nezanedbatelný a dobře slyšitelný. 

Volbami ovšem naše účast na dění ve společnosti neskončila, zvlášť ne pro nás křesťany.  

Vyzývám proto v první řadě k modlitbě za prezidenta republiky, v níž mu vyprošujme 
uzdravení a současně sílu plnit pro dobro celé společnosti zásadní úkoly hlavy státu v této 
důležité době. 

Ani povolební vyjednávání sněmovní a vládní spolupráce nebude bez námahy, a proto 
prosím: podporujme i v tomto snažení zákonodárce a politiky modlitbou, aby při plnění 
svých předvolebních slibů a stranických priorit neztratili ze zřetele společné dobro,  
díky němuž by se v naší zemi všichni mohli cítit jako v opravdovém domově. 

Bůh ať Vám všem žehná! 

Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a předseda České biskupské konference 

11. října 2021              /www.cirkev.cz/ 

DIECÉZNÍ SETKÁNÍ MLÁDEŽE – BISCUP - OSTRAVA 
➢ Chceš po dvou letech koronaviru a zrušených akcí zažít atmosféru Boží přítomnosti 

a radosti ze setkání s druhými lidmi z tvé diecéze?  

➢ Chceš načerpat novou inspirace pro svůj život? 

➢ Čeká Tě program plný inspirace, modlitby, zajímavých a interaktivních workshopů, 
budeš mít také jedinečnou možnost setkat se s otce biskupem Martinem Davidem, 

nebo navázat nová kamarádství a především prohloubit své přátelství s Bohem . 

➢ Přihlásit se mohou všichni mladí ve věku 14 - 25 let! 

➢ Základní cena celého setkání pro ty, kteří se přihlásí předem je 180 Kč. 

Z důvodu aktuální epidemiologické situace bude diecézní 
setkání mládeže Biscup 2021 probíhat pouze v sobotu 20.11.2021. 

Tématem letošního setkání je verš z Písma svatého ze Skutků apoštolů:   

,,Vstaň, udělám z Tebe svědka toho, co jsi viděl.” 

Těšit se můžete na různorodé workshopy, na vzácné hosty, zajímavé 
interaktivní katecheze a sdílení ve skupinkách, které nás provedou 

tímto tématem. Více na diecezko.doo.cz. 


