
 

7. února – 13. února 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

7.2. 

Pondělí 5.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Úterý 

8.2. 

Úterý 5.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

9.2. 

Středa 5.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Čtvrtek 

10.2. 

Památka  

sv. Scholastiky, 

panny 

St. Jičín 17:30 

za † o.Petra Dokládala 

k nedožitým 75.narozeninám,  

† rodiče a † bratra Víta  
/o.Pavel Dokládal/ 

Pátek 

11.2. 

5.týdne v mezidobí 
 

Panny Marie Lurdské 
Světový den nemocných 

-  - není mše svatá 

Sobota 

12.2. 

Sobota 5.týdne  

v mezidobí 
Janovice 17:30 mše svatá v kapli 

Neděle 

13.2. 

 

6. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

St. Jičín 8:00 

za † Boženu Macháňovou 

k 20. výročí úmrtí, † manžela, 

† dceru, zetě a duše v očistci 

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 

* Moc děkuji za úklid a odstrojení stromků. 

* V sobotu 12. února proběhne Valentýnská pouť v příborském kostele 
svatého Valentina. Od 16:00 začíná program mší svatou. Následuje koncert 

Pavla Helana a přednáška „Když láska není jen sladká,  
aneb proč si v životě někdy tak ubližujeme“…  

Zváni jsou všichni, kterým záleží na vztazích, bez rozdílu věku  
(viz plakátek - Různá oznámení). 
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6.2.2022            5. neděle v mezidobí           11. / ročník XIII. 
Pojďte za mnou, praví Pán, a udělám z vás rybáře lidí.  

To pověstné… „na hlubinu“ 
Na hlubinu – jak často… jak často jsme tato slova chápali jako výzvu 

k hlubokému duchovnímu životu, k větší „niternosti“, k sestupování  

do „hlubin svého srdce“. A přesto… evangelium hovoří o jiném 

sestoupení… k těm, kdo jsou v hlubinách „bez Boha“. A je to sestoupení náročnější a těžší 

než do vlastního nitra. Vždyť není snad sestoupení do svého nitra vlastně „pohodlnější“?  

Či jakoby vrozené naší uzavřenější introvertní povaze? Není pro nás naopak těžší „vyjít“ 

k druhým? Zřejmě také z tohoto důvodu se tak často předkládal ten smysl „duchovní“,  

a ne „misijní“. 

Nicméně… i v evangeliu se přece jen mluví o jisté „niternosti“, která je předpokladem 

dobrého výsledku. Je to vztah s Kristem, vztah, který nám nemusí „vyhovovat“. Jak vypadá? 

Kde se o tom mluví? „Na tvé slovo spustím sítě“. Je to naslouchání Šéfovi! On určuje,  

kam spustit sítě… i když se mi to třeba nezdá! (Petr se předtím snažil – marně). Copak 

samotný zkušený „profesionál“ nenamítá, že „to takhle nepůjde“? Má své rozumové 

argumenty, opírá se o čerstvou zkušenost. A přesto… nakonec podlehne Ježíšovu kouzlu  

(jak velké asi bylo, když si podmanilo tohoto sveřepého a sebejistého rybáře!).  

Petr nás tedy učí, jak má vypadat ten hluboký vztah s Kristem – je to odvaha naslouchat 

Šéfovi mého apoštolátu. Je to odvaha se před Ním ztišit a „s nastraženýma ušima“ se snažit 

zachytit sebemenší šelest jeho kouzelného hlasu. Hlasu, který si dokáže podmanit 

vzpurného Petra, dokonce i mě (možná zaslepeného vlastními pastoračními plány)… ale také 

jiné vzdálené… možná doposud ležící někde v hlubinách, v bahnitém kalu. 

Jistě, ne každý věřící má specifické Petrovo povolání (misijní povolání „na plný úvazek“). 

Nicméně je jisté, že prvořadým úkolem celé církve (a nejen kněží či biskupů) je předávat 

evangelium (jak potvrzuje encyklika Redemptoris Missio). Každý vykoná toto poslání jinak, s pomocí 

jiných prostředků. Ale je jisté, že „cílem“ našeho křesťanského života není „soukromničení“ 

(já a Bůh), ale „roztažení sítí“ (to je vlastně i náplní biřmování, svátosti apoštolátu). Jak to tedy 

udělat?  

Nejsnazší způsob je modlit se za ty, kdo jsou daleko od Krista (a možná to jsou moji dobří 

známí, spolupracovníci). Pak mohu samozřejmě nabídnout nějakou dobrou publikaci (třeba 

slovy: „Toto mi připadá zajímavé, nechceš se na to podívat?“), pozvat na nějaké vhodné 

setkání (společenství? rozhovor se zajímavým člověkem?). Někdy však je možné mluvit  

i o Kristu, třeba formou jednoduchého svědectví, objasňujícího, proč věřím. Jistě, je pravda 

to, co řekl zakladatel paulínské rodiny, blahoslavený Jakub Alberione: „Ne vždycky je možné 

mluvit o Kristu. Ale vždycky je možné mluvit křesťansky“.  

Možná je pro mě velmi nezvyklé, že bych se mohl podělit o to,  

co je čistě mojí soukromou záležitostí („mých hlubin“). Avšak… pokud 

překonám své námitky a dám na slovo Mistra („roztáhni své sítě“),  

pak zažiji radost, že mohu nabídnout život jiným – třeba právě 

těm, kdo jsou někde v beznadějných hlubinách.              
/P.Angelo Scarano, www.pastorace.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 

 

 

➢ Farnost Nový Jičín má až do června volné intence mší svatých. Úmysly si 
můžete nechat zapsat po kterékoliv ranní mši sv. ve farním kostele, anebo  

na novojičínské faře v úředních hodinách: pondělí 9:00 - 11:00 / 16:30 – 18:00, 

středa 10:30 – 11:30 / 17:00 – 18:00, čtvrtek 9:00 – 10:00. 

➢ Po dobu rekonstrukce fary na Starém Jičíně nebude otevřena farní knihovna. 

V případě zájmu o (nejen) duchovní literaturu se můžete obrátit na Petra Sládečka. 

➢ Putovní socha Panny Marie Fatimské - zapisujte se, prosíme, na listinu pod 

kůrem. Sochu si můžete vyzvednout v sakristii vždy v neděli po mši sv. a další neděli 

přinést zpět. Nejbližší volný termín je od 28.2.2022. 

**************************************************************** 
Milí bratři a sestry,  

ve čtvrtek 10.2. naši farnost navštíví Mons. P.Pavel Dokládal, a také 
Ing. Hanka Frančáková z Českomoravské Fatimy z Koclířova u Svitav.  

Od 17:00 bude modlitba sv. růžence, následuje mše sv. v 17:30  
a poté nám o.Pavel představí svou novou knihu s názvem „Všechno 
mohu …“ (Fil 4,13 - viz plakátek vpravo), kterou si budete moci zakoupit také 

v našem kostele, příp. nechat podepsat 😊  
 


