
 

31. ledna – 6. února 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

31.1. 

Památka  

sv. Jana Boska, 

kněze 

St. Jičín 17:30 

za † manžela Rudolfa,  

† rodiče, † sourozence, duše 

v očistci a za živou rodinu 

Úterý 

1.2. 

Úterý 4.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

2.2. 

Svátek  

Uvedení Páně  

do chrámu 
HROMNICE 

St. Jičín 17:30 
za farníky 
 

žehnání svíček a průvod 

Čtvrtek 

3.2. 

Čtvrtek 4.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 15:00 pohřeb - Marie Pospěchová  

Pátek 

4.2. 

Pátek 4.týdne  

v mezidobí 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

16:00 příležitost ke svátosti smíření 

17:30 za školáky a učitele 

Sobota 

5.2. 

Památka sv. Agáty,  

panny a mučednice 
 

1.sobota v měsíci 

Palačov 17:30 mše svatá 

Neděle 

6.2. 

 

5. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

St. Jičín 8:00 

za † Anastázii a Jana 

Krutílkovy, † dvoje rodiče,  

† sourozence, duše v očistci  

a ochranu Panny Marie pro 

živé rodiny 

St. Lhota 10:00 mše svatá  

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

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

OHLÁŠKY 

* V pátek dopoledne navštívím nemocné, od 16:00 bude příležitost ke sv. smíření,  
po mši bude svátostné požehnání. 

* V pátek je v 18:30 v bývalé vinárně společenství mládeže. 

* Moc děkuji všem brigádníkům, kteří tento týden pracovali na faře. 

******************************************************************************************************* 

➢ O.Marcel nabízí 2 zánovní elektrické bojlery, v případě zájmu se na něj můžete obrátit,  

cena dohodou 😊 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

30.1.2022            4. neděle v mezidobí           10. / ročník XIII. 
Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění.  

 

 

Stalo se příslovím: „Kdo by mohl být prorokem ve své vlasti!?“ Francouzi 
říkají něco podobného: „Neexistuje génius pro sluhu, který mu uklízí pokoj.“ 
Ten totiž v géniově každodenním životě objeví tolik maličkostí, které nejsou 
geniální, ale naopak směšné nebo i odporné. Ty maličkosti pak jsou každý 
den, zatímco geniální dílo je vzácnost. A kdyby geniální nápady byly den  
co den, nepomohlo by to, protože všechno každodenní zevšední, přestaneme 
to vnímat a projevíme zájem o něco jiného.  

Tuto zkušenost máme všichni s věcmi v domě, s lidmi, se kterými se 
stýkáme, s prací, kterou děláme, a tedy i s modlitbami a náboženskými 
úkony. První svaté přijímání je veliká slavnost. Každodenní naopak vypadá, 
jako by se k němu přistupovalo jenom ze zvyku. 

Protože tu jde o psychologickou zkušenost, která je všeobecná, nesmíme 
se tomu divit, ale brát to jako přirozené. Ochabnutí nadšení je dokonce 
ochrana života, který miluje klid a pravidelnost. Nadchnout se pro nějaké 
dílo je pěkné, ale dlouhá klidná práce je daleko důležitější, má-li se nadšení 

uskutečnit. Ale i tu je potíž. Můžeme dlouho a klidně 
pracovat, když vymizí všecko nadšení? Všednost se 
pak změní v únavu, v omrzelost, v nechuť.  

Proti tomu pak je potřeba reagovat. V práci to 
obyčejně děláme tak, že ji na nějaký čas přerušíme, 
že si dovolíme odpočinek, zábavu. Vždyť to je veliký 
psychologický význam svátků. Zapomene se na práci 
proto, abychom se k ní později radostně vrátili. Proto 

se také odjíždí na dovolenou, na výlet. Přijdeme na jiné myšlenky, vidíme 
jiná místa, jiné lidi, a pak jsme zase rádi, že se vrátíme ke svým a na své. 

Taková psychologická strategie je dobrá i pro náboženskou praxi. Navykli 
jsme si modlit se jisté texty. Jsou pěkné, ale časem už nevnímáme, co říkají. 
Pročpak je na čas nezaměnit nějakými jinými, novými modlitbami? Chodíme 
pravidelně do jednoho kostela. Jednou si zajít jakoby na pouť do jiného, kde 
vidíme jiné lidi a slyšíme jiné kázání. Změna potěší, říká latinské přísloví. 

Ale omrzelost místem a osobami mívá také ještě jinou příčinu, morální,  
a tou je zlozvyk neustálého kritizování malých nedostatků. Jsou takoví, kteří 
k tomu mají zvláštní talent. Umějí si všimnout každých nedovřených dveří, 
každé skvrny na podlaze, každé špatně uvázané tkaničky. A jsou obyčejně 
tak horliví pro spravedlnost, že na ty nedostatky všechny upozorní,  

http://farnostsj.cz/


i když jim po tom nic není. Děje-li se to vytrvale, nakonec vznikne všeobecné 
přesvědčení, že místo, kde žijeme, je plné samých nešvarů a lidé, s kterými se 
stýkáme, samí nedbalci a neschopní. Jak dobře v takovém otráveném ovzduší 
působí naopak ti, kdo dovedou upozornit na opak, kdo pomohou lidem objevit, 
že je kolem nich také mnoho pěkného a že si toho mají vážit.  

Přistěhoval se do vesnice nový občan a předcházelo ho mnoho klepů. Dívali se 
na něho tedy všichni podezřívavě a samozřejmě hned viděli něco podezřelého. Až 
jednou rozumný soused řekl nahlas: „Podívejte se, jak si krásně upravil zahrádku 
před domem a jak si vylíčil stěny!?“ Jsou to maličkosti. Ale udělaly div. Už se  
na nového občana dívali jakoby přes sklo pěkné zahrádky a stal se sympatičtějším. 

Ale tam, kde nám nepomohou jiní, musíme si pomoci sami. Vracíme se domů 
rozmrzelí, unavení. Pro tyto případy je jedna večerní modlitba, která je léčivá: 
zazpívat si „Bože, chválíme tebe“ a myslet přitom na dary Boží, které jsme  
ten den dostali. Zjistíme, že jich bylo kupodivu mnoho a že mohlo dopadnout 
daleko hůř i to, co dnes nevyšlo. 

Ale doposud jsme se pohybovali na úrovni psychologické. Nespokojenost 
s každodenním životem však má také důvody daleko hlubší. Věci a události 
běžného života nás unavují nejenom proto, že se opakují, ale hlavně proto,  
že čekáme něco dalšího. Zůstane věčně pravdivá věta sv. Augustina: „Nepokojné 
je lidské srdce, dokud nespočine v tobě.“  

Teofán Zatvornik píše jedné ženě, která trávila své dny u šicího stroje: „Vím, 
že vám připadají dny jako monotónní klepání šicího stroje. Ale to samo není zlé. 
Je to Boží dar, abychom si uvědomili, že tu není nic, co by nás mohlo doopravdy 
uspokojit.“  

Papež Jan XXIII. blízko před smrtí mluvil o daru stáří. Divili se 
tomu? Byl zvolen papežem v pokročilém věku. Byl si také vědom 
toho, že jeho pontifikát je na přechodnou dobu. Proto tak klidně 
umíral. Když onemocněl vážně, chtěli to utajit, ale on se usmál: 
„Načpak, já už mám zavazadla sbalená!“ 

Vypadá to pesimisticky? Takhle by se přece nemělo mluvit mladým lidem.  
Ti přece potřebují chuť do života a vědomí toho, že věci a práce mají smysl!  
Ano, je to pravda. Ale smysl nemohou mít samy o sobě. Nabývají ho, když se 
stávají očekáváním příštího. Děti se rády dívají na vlak, na letadla, která 
přistávají a odlétají. Dospělého už takový pohled nenadchne. Vyhlíží vlak nebo 
letadlo, jenom když má někdo přijet, někdo, koho očekáváme. 

Taková je funkce proroka. Ukazuje na někoho dalšího, na něco, co má přijít. 
Očekávání nebere chuť k životu. Dává mu naopak rytmus. Právě z tohoto hlediska 
je mezi lidmi veliký rozdíl.  

Někteří neočekávají, neznají proroky. Ti jsou už psychologicky mrtví. Druzí 
očekávají jenom další události, ale stejné jako jsou ty dnešní. Jiní naopak 
očekávají něco velkého. A ti mají ze života radost. Takoví by měli být všichni 
křesťané, vždyť čekají toho, který přijít má ve slávě. 

/P.Tomáš Špidlík, radiovaticana.cz/ 

Uvedení Páně do chrámu 
Ten svátek se pouze lidově, druhotně, odvozeně nazývá „Hromnice“. 

Základ je židovský. Každá Židovka přinesla 40. dne po porodu  

do chrámu svého prvorozeného syna a podala oběť za očištění - ovečku, chudší dvě 

holoubata. To byl předpis Zákona. Také Panna Maria s Josefem naplnili 40. dne  

po Ježíšově narození (po Vánocích) tento příkaz Zákona.  Bylo by to prošlo bez 

povšimnutí, protože takové okamžiky byly v chrámu časté, kdyby tam zrovna v tu chvíli 

nebyli dva lidé – proroci, starý Simeon a Anna. A ti podle Ducha Božího, který je vedl, 

rozpoznali v dítěti Ježíšovi Mesiáše, v dějinách Izraele proroky předpovídaného a židy 

očekávaného. Oba tato proroctví znali a v tu chvíli prorokovali.  

Simeon nazval Ježíše (podle starých proroctví) „světlem k osvícení pohanů a k slávě 

izraelského lidu“. Prorok Malachiáš (5. stol. př. Kr.) o tomto okamžiku prorokoval: „Do svého 

chrámu přijde Pán, kterého vy chcete, anděl smlouvy, kterého žádáte ...“.  

Církev slavila v liturgii tuto událost, jak je zachycena v evangeliu Lukášově. Svátek se 

původně v církvi nazýval podle židovské tradice svátkem „Očišťování Panny Marie“,  

ale v minulém století dostal název „Uvedení Páně do chrámu“. V ten den se shromáždí 

věřící před začátkem liturgie před vchodem do kostela, kněz posvětí svíce a s nimi 

v rukou pak věřící slavnostně vstupují do chrámu. Tento obřad připomíná jednak 

Malachiášovo proroctví „do svého chrámu přijde Pán…“ a dále i Simeonovo proroctví, 

jehož oči viděly „světlo k osvícení pohanů“. Církev tímto obřadem napodobuje  

a uskutečňuje obě proroctví. Věřící si pak odnášejí posvěcené svíce 

domů a rozsvěcují je při modlitbě, zvláště při nebezpečných bouřích  

a „hromobití“, a proto dostaly název „hromničky“ a podle nich se 

zpětně slavnost lidově nazývala „Hromnice“. 
/Kardinál Miloslav Vlk, www.cirkev.cz/ 

Různá oznámení 
DAVID - PŘÍBĚH DŮVĚRY A ODVAHY  

- duchovní cvičení pro muže 
od čtvrtka večera 10. února do neděle oběda 13. února 2022 

P. Vojtěch Koukal, Komunita Blahoslavenství, Dolany u Olomouce 

▪ Necháme se inspirovat příběhem krále Davida, který miloval Hospodina  
celým srdcem a nebál se mu důvěřovat v každé situaci. Byl mužem podle  

Božího srdce: měl odvahu jednat, bojovat, milovat, žít v pravdě a činit pokání. 
▪ Součástí programu jsou přednášky, osobní čas adorace, společná liturgie,  

sdílení ve skupinkách, možnost duchovního rozhovoru a zpovědi.  
▪ Od čtvrtka večera do soboty večera jsou účastníci pozváni vstoupit do ticha,  

a tím se lépe disponovat pro Pánovo působení ve svém srdci. 
▪ Přihlásit se můžete prostřednictvím webových stránek (blahoslavenstvi.cz). 

▪ Pro vaši informaci uvádíme, že všechny náklady spojené s duchovním cvičením 
(ubytování, strava, režijní náklady) činí 1 800,- Kč na jednoho účastníka.  

Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu Vám předem děkujeme. 
▪ Duchovní cvičení začínají vždy ve čtvrtek mší svatou v 18:00  

a končí v neděli po obědě kolem 14:00h. 


