
 

10. ledna – 16. ledna 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

10.1. 

Pondělí 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † Radka Červenku a za 

živou a † rodinu Červenkovu 

Úterý 

11.1. 

Úterý 1.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

12.1. 

Středa 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † manžela, † rodiče  

a prarodiče z obou stran 

Čtvrtek 

13.1. 

Čtvrtek 1.týdne  

v mezidobí 
Palačov 14:00  pohřeb – Marie Hubová   

Pátek 

14.1. 

Pátek 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

dětská mše sv. 

za † rodinu Kučerovu  

a Pinďákovu a Boží požehnání 

pro živé rodiny 

Sobota 

15.1. 

Sobota 1.týdne  

v mezidobí 
Hůrka 17:30 mše svatá 

Neděle 

16.1. 

 

2. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

sbírka 

St. Jičín 8:00 

za † Janu Vigodovou,  

† rodiče z obou stran a pro 

živou rodinu Boží ochranu  

a ochranu Panny Marie 

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 

* Od středy do pátku od 15.30 probíhají bourací práce na faře. 

* V pátek je mše sv. zaměřená pro děti. 

* Příští neděli je sbírka na opravu fary. 
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Od té doby, co člověk zjistil, že je moudré se čas od času vykoupat, je voda 

chápána jako prostředek očisty. Vešla tak do symbolické mluvy nejednoho 

náboženství. Když je někdo rituálně obmyt i jeho nitro se stává čisté. Tak se 

umývali na Velikonoce naši pohanští předkové, aby tak vyjádřili, že nový 

hospodářský rok chtějí začít v plné síle a svěžesti. Židovský kult znal rituální 

očistu před sobotní slavností (říká se jí mikve). Muslimové před vchodem 

do mešity sundávají boty a myjí si nohy. 

Pro křesťany znamená voda viditelné znamení neviditelné moci Boží, 

která dává v životě novou jedinečnou šanci. Stejně tak, jako se rodíme 

z plodové vody své matky, tak se rodíme duchovně z vody a Ducha svatého. 

Křest se tak přirovnává k novému narození, naroubování na kmen ušlechtilé 

vinné révy, kterou je Ježíš Kristus nebo se nazývá očištěním, osvícením. Křest 

je branou k ostatním svátostem, jakými jsou biřmování, mše, zpověď, 

pomazání nemocných, svatba. 

Křest je nevyčerpatelný poklad, který Bůh vkládá do srdce člověka. Ne do 

jeho rukou, protože z těch se bohatství může rozkutálet, ale do srdce, odkud 

ho nikdo nevezme. Proto je křest neopakovatelný. Nelze nikoho překřtít.  

A pokud někdo mluví o vypsání se z církve, křtu ho nikdo nezbaví. Je to 

podobné jako s očkováním. Památku na ně také nejde odstranit z kůže. 

K ČEMU JE KŘEST DOBRÝ? 

Jak jsem již řekl, křest je pokladnicí. Pokladnicí v tom smyslu, že niterně 

spojuje s Tvůrcem, který se nazývá Otec. A žádný otec přeci nedá synovi  

do rukou štíra, když ho prosí o chléb. Křtem jsme spojeni s mnoha miliony 

křesťanů na celém světě. Kdo nezkusí, neuvěří. Mohu-li si dovolit osobní 

svědectví, tak já jsem se pro křest rozhodl ve svých patnácti letech. Dnes 

ničeho nelituji. Můj život je opravdu jedním velkým pokladem, který jsem 

dostal bez vlastních zásluh. 

CHCI POKŘTÍT DÍTĚ 

Pokud byste chtěli dát pokřtít dítě, oslovte nějakého kněze. Nejjednodušší 

je, aby křest šli dojednávat přímo rodiče. Jistě mi dáte za pravdu, že důležité 

okamžiky v životě vyžadují uměřenou přípravu. Neexistuje však jednotná 

praxe. Rozhodně se připravte na to, že si s vámi kněz domluví minimálně 

http://farnostsj.cz/


jednu, maximálně třeba i pět schůzek, na kterých vás seznámí s povinnostmi,  

které vás čekají. 

Církev nekřtí děti jen tak. Aby byl někdo přijat mezi křesťany a rozhodl se  

pro víru v Krista, vyžaduje se osobní souhlas. Pokud přinášejí rodiče své děti,  

aby byly pokřtěny, tak jen v tom případě, když se za ně někdo zaručí, že jim 

víru předá. Konkrétně rodiče musí dovést své dítě alespoň na práh kostela,  

kde je od okamžiku křtu jeho místo a má na ně právo. 

Zplodit dítě jde mnohým velice snadno a je u toho i zábava. Ale vychovat dítě již 

dá větší námahu, která ale k plození dětí nutně patří. Podobně je to i se křtem. 

Pokřtít dítě je velice jednoduché, příležitost, aby se setkala rodina, velká slavnost, 

ale lámat si hlavu nad tím, jak předám dítěti víru, je opravdu oříšek. 

MOHU BÝT POKŘTĚN JAKO DOSPĚLÝ? 

Samozřejmě. I kdybyste byl stařec či stařenka a zatoužili byste být pokřtěni,  

tak i na smrtelné posteli vás kněz může pokřtít. Na druhou stranu nemusíte být 

nutně stařec a nemusíte čekat na smrtelnou postel. Jestliže toužíte být blíž Pánu 

Bohu, tak neváhejte a zeptejte se kteréhokoli věřícího. Nebo jděte rovnou na faru. 

Nemusíte si připravovat, co řeknete. Jen, že chcete být pokřtěn. 

Když se křtí malé děti, víru jim mají nejen životem, ale i slovem předat rodiče. 

Vám bude předána během období, které může být různě dlouhé. Od šesti měsíců 

do dvou let. Přijmout křest totiž znamená přijmout křesťanský styl života. 

Křest není vyvrcholením náboženského života člověka. Je teprve začátkem 

úžasné a dobrodružné cesty života s Bohem. Mluvím z vlastní zkušenosti  

a zkušeností mnoha lidí, kteří křest přijali jako dospělí. Gratuluji vám, jestliže jste se 

pro křest rozhodli. Vytrvejte, i přes nějakou tu bolest, například když vám někdo  

z křesťanů nedá dobrý příklad. Na druhé straně existuje mnoho lidí, kteří jsou hodni 

následování. Křesťanský život se neomezuje na pár omezenců. 

Být pokřtěn neznamená být fanatikem. Fanatismus je sebevraždou rozumu. 

Křest nezbavuje člověka jeho existenciálních otázek. Naopak je probouzí. Také jsem 

si myslel, že „z každého náboženství kousek, ale fanatikem se nestanu“. A byl jsem 

mile potěšen, když jsem potkal v křesťanech normální lidi. 
/Petr Šabaka, úryvek  z knihy „Pane Bože, co mám (v kostele) dělat?!“, www. pastorace. cz / 

******************************************************************************************************************* 
Jen ten, kdo sám zažil jásot na stadionu,  

ví, oč při fotbale ve skutečnosti jde... 

Nechci, aby ses ode mě nakazil fotbalovým nadšením 
Dovedete si představit otce, který by byl fotbalovým nadšencem, neděli co neděli by chodil  
na ligové zápasy, ale svému synovi by řekl: „Ty zůstaň doma. Nechci, aby ses ode mě tím 
fotbalovým nadšením nakazil. Nechci tě ovlivňovat, jestli se chceš nebo nechceš stát 
fotbalovým fanouškem.“ Myslím, že žádný otec by takový nesmysl neřekl. Vždyť člověk se stěží 
může rozhodnout pro něco, co zná jen z doslechu a s čím se nikdy nesetkal. Jen ten, kdo sám 
zažil jásot na stadionu, kdy publikum společně šílí i trpí, ví, oč při fotbale ve skutečnosti jde. 
A jen ten se může rozhodnout. 

Nikdo se nerozhodne pro něco, co vůbec nezná 
Když však jde o náboženství, uvažují mnozí lidé jako tento otec. Říkají: „Nechci své dítě 
ovlivňovat. Nechci mu předepisovat, co si má myslet a v co má věřit. A proto ho nenechám 
pokřtít. Proto ho také držím od kostela dál. Později, až bude dost staré, může se svobodně 
rozhodnout, jestli chce či nechce věřit v Boha.“ Může se svobodně rozhodnout? To sotva! 
Tak to přece nefunguje. Nikdo se nerozhodne pro něco, co vůbec nezná. 

Je třeba udělat vlastní zkušenost s Bohem 
Takové dítě se o Boha, o víru a o církev prostě nebude zajímat. To všechno mu bude cizí, 
možná dokonce nepříjemné. Ne, pro víru nebo proti ní se nelze rozhodnout, jako když se 
v obchodě rozhodujete, zda si koupíte vysavač. Víra není zboží a ani není samozřejmá. 
Víru je třeba si v životě uchovávat. A proto je třeba udělat vlastní zkušenost s Bohem. 
Proto musí mladý člověk vrůst do víry. Musí zažít společenství – při bohoslužbě,  
při církevních slavnostech. Musí být při tom, když se věřící společně modlí a zpívají,  
musí se nechat oslovit až do hloubi duše. 

Svoboda mladého člověka není omezena 
Svoboda mladého člověka tím není omezena. Kdykoli se může 
rozhodnout, že to není jeho cesta. Ale v každém případě pak 
přinejmenším ví, o co v církvi a ve víře vůbec jde. Proto mám 
radu: pokud vám jde skutečně o svobodu vašeho dítěte, dejte je 
pokřtít. Dovolte mu, aby mohlo objevit tajemství víry. Tak se 
dozví a pochopí, o co nám křesťanům jde. 

/www.vira.cz, zpracováno podle knihy: Prokletý mobil, autor: Notker Wolf/ 
 

Různá oznámení 
Tříkrálový koncert – neděle 9. ledna 2022 od 18 hod. na ČT1 

Tradiční Tříkrálový koncert  je poděkováním našim koledníkům, partnerům i všem dárcům  
a příznivcům. Koncertem provází Martina Kociánová a Jan Čenský. Koncert přináší zábavu, 

živé hudební výstupy a také reportáže o tom, jak peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají.   
Novinkou ročníku 2022 budou moderátoři v zákulisí, o dobrou zábavu a vtipné komentáře se 
postarají Michal Isteník a Jakub Uličník, herci z  Městského divadla Brno. Během koncertu 

můžete podpořit Tříkrálovou sbírku zasláním dárcovské DMS. 

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30 
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60  
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90 
Na číslo: 87 777 
Více na www.darcovskasms.cz. 

 

K+M+B  2022 
Modlitba o požehnání domu a rodiny 

Věčný Bože, Otče plný dobroty a lásky, ty se nepřestáváš starat o potřeby lidí, 
sešli hojnost svého požehnání na naši rodinu a tento dům.  

Nás všechny, kdo zde bydlíme, naplň svou milostí,  
ať věrně zachováváme tvá přikázání lásky.  

Buď naší zárukou bezpečí, když odtud vycházíme,  
a přicházej jako náš host, když se sem vracíme.  
Ať každý, kdo vstoupí do našeho domu, pocítí,  

že zde vládne opravdový pokoj, láska, svornost a porozumění.  
Dej, ať dobře využíváme společného rodinného času,  

ať si ho umíme vážit a jednou všichni šťastně vejdeme do věčného domova. 
Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. Amen 

https://www.vira.cz/texty/knihovna/pane-boze-co-mam-delat
http://www.vira.cz/
http://www.ikarmel.cz/kniha/Proklety-mobil_101477.html
https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/
http://www.darcovskasms.cz/

