
 

14. února – 20. února 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

14.2. 

Pondělí 6.týdne  

v mezidobí 
 

Sv. Valentin 

St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

15.2. 

Úterý 6.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

16.2. 

Středa 6.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † a živé z rodiny 

Urbanovy, Vojtíškovy, 

Hrubé a Kočí  

a ochranu Panny Marie 

Čtvrtek 

17.2. 

Čtvrtek 6.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Pátek 

18.2. 

Pátek 6.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † Annu Pavlíkovou, 

† rodinu Pavlíkovu  

a Volkovu a Boží 

požehnání pro živou 

rodinu a duše v očistci 

Sobota 

19.2. 

Sobota 6.týdne  

v mezidobí 
Hůrka 17:30 mše svatá v kapli 

Neděle 

20.2. 

 

7. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 
sbírka  

St. Jičín 8:00 
za † rodiče a na jistý 

úmysl 

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 bude v 18:30 v bývalé vinárně společenství mládeže. 

* Příští neděli bude tichá sbírka na opravu fary. 

* Díky všem, kdo tento týden pracovali na faře – už se dělají sádrokartonové podhledy. 

 

 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

13.2.2022            6. neděle v mezidobí           12. / ročník XIII. 
Radujte se a jásejte, praví Pán; máte totiž v nebi velkou odměnu.  

Zbořit světské idoly a otevřít se živému a pravému Bohu 
Dnešní evangelium (srov. Lk 6,17.20-26) nám podává blahoslavenství podle svatého Lukáše. Text je 

rozčleněn do čtyř blahoslavenství a čtyř varování, která začínají výrazem »běda vám«. Těmito 

mocnými a pronikavými slovy nám Ježíš otevírá oči a učí rozlišovat situace vírou. 

Ježíš prohlašuje blahoslavenými chudé, hladové, plačící a pronásledované; a varuje ty, 

kdo jsou bohatí, nasycení, smějí se a jsou všemi chváleni. Důvod tohoto paradoxního 

blahoslavenství spočívá v tom, že Bůh je nablízku těm, kteří trpí, a zasahuje, aby je vysvobodil 

z jejich otroctví; Ježíš to vidí, nazírá blahoslavenství, které již přesahuje zápornou realitu.  

A rovněž tak adresuje své »běda« těm, kterým se dnes daří dobře, aby je „probudil“ 

z nebezpečného klamu sobectví a otevřel je logice lásky, dokud je čas jednat. 

Dnešní evangelium nás tedy vybízí, abychom hloubali o tom, co znamená mít víru, která 

spočívá v naprosté důvěře v Pána. Jde o zboření světských idolů a otevření srdce živému  

a pravému Bohu. Pouze On může dát našemu životu onu vytouženou, a přece obtížně 

dosažitelnou plnost.  

Bratři a sestry, také v naší době existují mnozí, kteří se představují jako dárci štěstí, 

přicházejí a slibují mít úspěch v krátké době, velké zisky na dosah ruky, 

čarovná řešení všech problémů atd. A tady lze snadno a bez povšimnutí 

sklouznout do hříchu proti prvnímu přikázání, totiž do idolatrie, která 

nahrazuje Boha idolem. Zdálo by se, že idolatrie a idoly jsou z jiných dob, 

ale ve skutečnosti jsou ve všech dobách! I v té dnešní, a vysvětlují některé 

soudobé postoje lépe než mnohé sociologické analýzy. 

Proto nám Ježíš otevírá oči na skutečnost. Jsme povoláni být šťastní, blahoslavení, čímž 

se stáváme už nyní v té míře, do jaké se stavíme na stranu Boha, Jeho království,  

na stranu toho, co není prchavé, nýbrž trvá pro život věčný. Jsme šťastní, pokud se před 

Bohem považujeme za potřebné - toto je velice důležité: Pane, potřebuji tě! Pokud se cítíme 

potřebnými před Bohem a pokud jsme jako On a s Ním nablízku chudým, plačícím  

a hladovým. Před Bohem jsme i my takovými, totiž chudými, plačícími a hladovými. Radovat 

se umíme pokaždé, když ze světských statků, které máme, nečiníme idoly, jimž prodáme 

svoji duši, nýbrž umíme-li se o ně dělit se svými bratry. Dnešní liturgie nás znovu vybízí 

k tomuto zpytování a ke zjednání pravdy ve svém srdci. 

Ježíšova blahoslavenství jsou rozhodujícím poselstvím, jež nás podněcuje, abychom 

nevkládali svoji důvěru do materiálních a pomíjivých věcí, neusilovali o štěstí 

následováním těch, kdo slibují hory doly, ale nezřídka se šalebnou profesionalitou prodávají 

smrt. Takové nenásledovat. Nejsou schopni nám dát naději. Pán nám pomáhá otevírat oči, 

pronikavěji nahlížet realitu a hojit chronickou krátkozrakost, kterou nás infikuje zesvětštělý 

duch. Svým paradoxním slovem námi otřásá a dává poznat to, co nás opravdu obohacuje, 

sytí, obdařuje radostí a důstojností. Zkrátka to, co opravdu dává smysl a plnost našemu 

životu.  Panna Maria ať nám pomáhá naslouchat tomuto evangeliu otevřenou myslí  

a otevřeným srdcem, aby v našem životě přinášelo plody a stávali jsme se svědky štěstí,  

které nešálí. Božího štěstí, které neklame.  
/autor: papež František, www.pastorace.cz, převzato z webu České sekce Radio Vaticana/ 

http://farnostsj.cz/
https://www.vaticannews.va/cs.html


Blahoslavenství trochu jinak 
o Blahoslavení, kteří si nečiní nárok… 

o Blahoslavení, kteří nejsou lhostejní… 

o Blahoslavení, kteří pokračují dál, i když se zdá, že to nemá smysl… 

o Blahoslavení, kteří si nepřestávají klást otázky… 

o Blahoslavení, kteří nemají čas soudit své bližní… 

o Blahoslavení ti, kteří své srdce vyprázdnili… 

o Blahoslavení ti, kteří se nezapomněli usmívat, i když se na ně svět mračí… 

o Blahoslavení, kteří v zápase sami se sebou nepřistoupí na kompromis… 

o Blahoslavení, kteří se nepoddají pocitu ukřivděnosti… 

/www.vira.cz/ 

Různá oznámení 
Milí farníci,  
dne 3.března 2022, o.Pavel Dokládal, dá-li Pán, poděkuje za 70 let 
života. Díkůvzdání jubilea 70 let života je rozloženo na 2 víkendy 
v březnu:   

• Víkend A - s hlavním programem v sobotu 5. 3. 2022 odpoledne -  
1. mariánská sobota -  se vzácným hostem otcem kardinálem J.Em. Dominikem Dukou OP 

• Víkend B - s hlavním programem v neděli dopoledne 13. 3. 2022 - Fatimský den.   

NA TENTO HLAVNÍ PROGRAM VÍKENDU B jsou zváni všichni bez jakékoli registrace či omezení:  

8.30 hod. - modlitba radostných tajemství sv. růžence 

9.00 hod. - PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ, hlavní celebrant: sídelní biskup královéhradecký  
J.E. Mons. Jan Vokál.  

Po mši sv. adorace - žehnání nemocných - zásvětný průvod areálem sv. Jana Pavla II., obnova 
zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie na hlavní tribuně - slavnostní požehnání  
a zahájení stavby Capelinhy, modlitba u Anděla ČR.  

Po ukončení programu setkání u agapé na nádvoří u Dvou Srdcí s přípitkem a přátelským 
setkáním.  

11.00 hod.  - nedělní mše sv. - hl. celebrant: Mons. Pavel Dokládal (kostel ČM Fatimy) 

12.00 hod – modlitba Anděl Páně v kostele  

12.15 hod – společný oběd pro pozvané hosty. Mezi pozvanými hosty z jiných farností jsou také 
zváni všichni z farnosti Starý Jičín (viz www.cm-fatima.cz - jelikož o.Pavel nemůže každého 
osobně oslovit anebo poslat osobní pozvánku, zve nás tedy prostřednictvím webových stránek).  

Registrace je nutná jen pro společný oběd, a to prostřednictvím e-mailu 
(recepce@cm-fatima.cz) nebo telefonicky na recepci – mob. 731 646 800. Registrace 
do 28. 2. 2022; oběd jako pozvaní.  Každý, kdo se ozve na recepci, bude velmi vítaný 

(nejen na neděli, ale na celý víkend). O.Pavel se na každého moc moc těší        

Národní týden manželství 
Šestnáctý ročník Národního týdne manželství, který se bude  

v České republice konat v týdnu od 14. do 20. 2. 2022,  
ponese motto Ztráty a nálezy. 

Epidemie v mnoha manželstvích funguje jako katalyzátor 

Jsme rádi, že se i přes epidemická omezení mohlo v minulém ročníku mnoho akcí 
uskutečnit a děkujeme všem partnerům, kteří se do týdne zapojili. Epidemie v mnoha 
manželstvích funguje jako katalyzátor jak v tom dobrém, co nás drží nad vodou v malých 
či větších radostech našich vztahů, ale někdy i v tom, že více zápasíme, prohráváme  
a ztrácíme. Přesto si i v dalším ročníku NTM chceme připomenout, že nám na našich 
milovaných záleží a že je manželství, přes všechny naše nedokonalosti, úžasnou věcí. 

Proč motto Ztráty a nálezy?  

Možná jsme v našem vztahu něco ztratili a potřebujeme to znovu najít a obnovit? 
Pro jiné je třeba manželství strašákem, díky kterému ztratí mnoho ze své nezávislosti, 
svobody, životního stylu a možností. Co jedinečného naopak ale v manželství 
získáváme? Co nalezneme tím, že něco ztratíme nebo se toho vzdáme? Nepomáhá 
nám manželství ztratit iluze o sobě samých a lépe porozumět sobě ve svých údolích 
i vrcholech – najít sami sebe? Jak najít vzájemnou úctu a cit tam, kde se vytrácí nebo 
se ztratily úplně? Jak se vyrovnat se ztrátou partnera, kterou během epidemie 
prožilo mnoho manželů a najít sílu jít dál? Jak najít nový směr v manželství, když 
naše děti vylétly z hnízda a my ztratili středobod, jemuž jsme věnovali většinu naší 
péče a energie? Motto NTM nese mnoho významů a věříme, že si najdete i ten, který bude 
inspirovat právě vás. 

Více informací o kampani a přehled akcí, které se budou konat, je možné nalézt na stránkách 
www.tydenmanzelstvi.cz a www.facebook.com/tydenmanzelstvi. 

Co můžeme udělat  

pro spokojené manželství 

15.2.2022 v 17:00  

– Komunitní centrum, malý sál  
u kina, Valašské Meziříčí 

- Beseda s Janem Zajíčkem 
z Centra pro rodinu  

a sociální péči Ostrava. 

Každý z nás chce žít harmonické 
vztahy se svým partnerem  

a vkládá do toho nemalé úsilí.  

Proč to mnohdy nepřináší očekáváné 

plody? Co je potřeba udělat jinak,  

aby nám spolu bylo dobře?  

Pořádá Centrum  
pro rodinu Valašské Meziříčí. 

http://www.facebook.com/tydenmanzelstvi

