
 

24. ledna – 30. ledna 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

24.1. 

Památka  

sv. Františka 

Saleského, biskupa 

a učitele církve 

St. Jičín 

15:00 pohřeb – Cecilie Majkusová 

- 
není večerní mše svatá 
intence přesunuta na 31.1. 

Úterý 

25.1. 

Svátek  

Obrácení svatého 

Pavla, apoštola 

- - není mše svatá 

Středa 

26.1. 

Památka sv. 

Timoteje a Tita, 

biskupů 

St. Jičín 17:30 

za vyprošení darů Ducha 

svatého pro živé rodiny  

a za duše v očistci 

Čtvrtek 

27.1. 

Čtvrtek 3.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Pátek 

28.1. 

Památka  

sv. Tomáše 

Akvinského, kněze 

a učitele církve 

St. Jičín 17:30 

dětská mše svatá 

za † Antonína Vahalíka,  

† rodiče a sourozence 

Sobota 

29.1. 

Sobota 3.týdne  

v mezidobí 

Loučka 17:30 mše svatá 

St. Jičín 18:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

Neděle 

30.1. 

 

4. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

St. Jičín 8:00 

za † Otakara Vahalíka,  

† rodiče, † prarodiče,  

† švagra, duše v očistci, 

ochranu Panny Marie a Ducha 

svatého pro živou rodinu 

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 

* Děkuji za tichou sbírku na opravu fary z minulé neděle, která vynesla na Starém Jičíně  
18 960,- Kč, ve Starojické Lhotě 5 300,- a v Hůrce 2 367,- Kč. 

* Příští neděli po mši v 8:00 budou představeny děti, které půjdou na konci května k prvnímu 
svatému přijímání. 

* Moc děkuji všem brigádníkům, kteří tento týden pracovali na faře, při stavění nových příček. 
Jinak už tam elektrikáři natahují nové rozvody. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

23.1.2022            3. neděle v mezidobí             9. / ročník XIII. 
Pán mě poslal, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění.  

 

Je snadné si představit, s jakým vzrušením šli Nazareťané do kostela: Vrátil 

prý se domů Ježíš, syn tesaře Josefa, ten co veřejně mluví ve městech. Dělá prý 

divy! Jistě dnes promluví! Co nám poví? Jaký div předvede - ten syn nádeníka? 

A Ježíš mluvil: Co jste si dlouhé věky četli jako proroctví, to se teď má stát 

skutkem. Království Boží je tu: Zajatí ať jsou propuštěni, slepým se vrátí zrak, 

chromí poskočí; všichni se budou radovat.  

Nazaretští to přijali s nadšením: Hlavně ať skřípne všechny darebáky!  

Ať vezme boháčům majetek, ať jim všem zatopí, jak se patří. Ať uzdravuje 

nemocné - můj gicht, abych mohl líp běhat za kšeftem. Když ale Ježíš řekl:  

Má výzva se týká každého z vás! I vy se napravte. I vy propusťte zajatce,  

vy nehromaďte majetek, zbavte se předsudků, závisti - bylo po nadšení. 

Vyhnali ho z města. 

Aby se Písmo naplnilo na nás, nejen Nazaretským, i naší době, i nám tu dnes 

Kristus hlásá: Království Boží je tu! Je čas, aby se Písmo naplnilo na nás!  

A jako bylo tenkrát, je i dnes. Někteří odmítají předem: 

co dobrého z Nazareta! Máme jiné lepší proroky! 

Někteří, - a mezi ně patříme asi my všichni - se jeho slovy 

nadchnou: Jsme pro Království Boží, jsme pro svobodu, 

jsme pro spravedlnost, svornost! - Ale i na nás dnes 

Kristus ukazuje prstem, na každého osobně:  

o Ty buď spravedlivý! I ty propusť zajatce, tj. přestaň chtít pořád všude panovat.  

o Ty se přestaň hádat se ženou.  

o Ty měj trpělivost s dětmi.  

o Ty nebuď sobec, ty neosočuj, ty nepodezřívej ze zlého.  

o Ty neodmítej spolupracovat s druhým, který se ti zdá být méně dokonalý,  

než podle tvého soudu má být.  

o Ty se nemrač, ale buď vlídný a veselého srdce, smiř se se svým bratrem.  

o Vy všichni - naplňte dnes na sobě zákon Božího království. 

Tak nás dnes oslovuje Kristus. Co uděláme - vyženeme jej, odvrátíme se?  

Je v tento čas týden modliteb za sjednocení křesťanů. Ale jednota začíná 

v každém z nás. První krok ke sjednocení všech křesťanů je jednota nás, 

http://farnostsj.cz/


katolíků, uvnitř církve. Pokud my jsme nesvorní, dokud nedokáží dva katolíci 

pracovat spolu bez hádek, dotud není Království Boží ani v nás a nemáme k čemu 

zvát bratry. Co nám pomůže vytýkat druhým, že jsou zlí, dokud my sami nezačneme 

usilovat, abychom byli dobří. 

Prostá, nesmlouvavá, jasná je dnes řeč Kristova: Království Boží je tu, přijmi 

je! Bratři, přijměme je, rozhodněme se k tomu dnes, obraťme se všichni ke Kristu 

při svaté oběti: Pane, po tvé vůli přesvaté - zasvětíme srdce své, obrátíme srdce 

své. Pane Ježíši, přijď mezi nás! My chceme přijmout tvé království. Nechceme 

se už jen planě roztrpčovat nad špatností druhých. Chceme usilovat, abychom my 

byli dobří.          /www.fatym.com/ 

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

Různá oznámení 
Milí farníci, 

velké Pan Bůh zaplať za vaši 

štědrost v Tříkrálové sbírce.  

Letos konečně mohli malí i větší koledníci zazvonit  

u vás doma a zazpívat vám koledu.  

Věřte, že po loňském výjimečném koledování  

si to náramně užili. A měli radost z vašich darů  

a především z přijetí. Charitě jste věnovali  

téměř 200 tisíc korun, které pomůžou potřebným.  

Moc děkuji i vám všem koledníkům a vedoucím skupinek,  

bez vás by to opravdu nešlo! 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 

MÍSTNÍ ČÁST OBCE VEDOUCÍ SKUPINEK VYKOLEDOVÁNO 

Janovice B. Kovařčíková 13.538,- 

Jičina P. Vahalík, P. Rosa 22.199,- 

Loučka J. Šimíček, M. Króliczková, A. Hasalová 31.891,- 

Palačov M. Vahala 16.805,- 

Petřkovice E. Škařupová, J. Janýška 18.279,- 

Starojická Lhota M. Šustek, G. Šnirchová, J. Mojžíšová 35.959,- 

Starý Jičín H. Sládečková, M. Cigánek, V. Hasalová 25.862,- 

Vlčnov 
J. Hasalová, H. Janovská, P. Rybářová,  

L. Vašendová, O.Bendová 
32.827,- 

Starý Jičín Jednota (statická pokladnička) 1.917,- 

celkem  199.277,- 

v roce 2021 se vybralo 
 

107.790,- 

Poděkování Charity Nový Jičín 
Vážení dobrovolníci, příznivci a přispivatelé, 

je naší milou povinností sdělit Vám, jaká čísla 

přináší letošní ročník Tříkrálové sbírky. Po loňské 

kolednické pauze, kdy se uskutečnila sbírka „jen“ 
v online prostoru jsme za vámi vyráželi v nejistotě 

a s otazníkem, zda vaše přízeň přetrvala i přes 
covidové období.  

Naše obavy se naštěstí ukázaly jako zbytečné.  
112 kolednických skupinek se vracelo  
s naplněnými pokladničkami, děti se sladkými 

dárečky od vás, vedoucí skupinek s dobrým pocitem ze (většinou) vstřícného 

přijetí.  Na online sbírce také naskakovaly nějaké částky.  Pomocnou ruku 

přineslo Informační centrum v Novém Jičíně, obchody COOP na Starém Jičíně 
a Hruška v Žilině, a také obecní úřady Starého Jičína, Kunína, Bernartic  

a Šenova u NJ. 

Ve všech obcích je sečteno a k našemu překvapení opět rekordní částky. 

Vaší důvěry si velice vážíme a svěřené peníze použijeme  

dle schválených záměrů. 

Více na www.charitanj.cz. 

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

http://www.charitanj.cz/

