
 

21. února – 27. února 2022 

LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

21.2. 

Pondělí 7.týdne  

v mezidobí 

Palačov 15:00 pohřeb–Anna Macháňová  

St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

22.2. 

Svátek  

Stolce svatého  

apoštola Petra 
- - není mše svatá 

Středa 

23.2. 

Památka  

sv. Polykarpa,  

biskupa a mučedníka 
- - není mše svatá 

Čtvrtek 

24.2. 

Čtvrtek 7.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Pátek 

25.2. 

Pátek 7.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

dětská mše svatá 

za † rodiče Rybářovy,  

† dceru, † dva syny,  

† vnuka a duše v očistci 

Sobota 

26.2. 

Sobota 7.týdne  

v mezidobí 

Petřkovice 17:30 mše svatá v kapli 

St. Jičín 19:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

Neděle 

27.2. 

 

8. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 

St. Jičín 8:00 

za † Marii Hasalovou,  

† manžela, † syna, † snachu, 

duše v očistci a ochranu 

Panny Marie 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 

* V pátek 18:30 bude v bývalé vinárně příprava snoubenců. 

* Díky za dnešní tichou sbírku na opravu fary. 

* Díky všem, kdo tento týden pracovali na faře. 

* Můj velký osobní dík vám, kdo jste mi pomohli při mém drobném kolapsu a moc děkuji  
i za modlitby za mně. 

* Vzpomeňme v modlitbě i na zemřelého biskupa Františka a za volbu nového biskupa. 

Příležitost k rozloučení se s otcem biskupem bude v pátek 25. února od 14:00 do 18:00 hodin, 
kdy bude rakev s tělem zesnulého vystavena v kostele svatého Václava v Ostravě pro soukromé 
rozloučení a modlitbu. Pohřební mše svatá a poslední rozloučení se připravuje na sobotu  
26. února v 11:00 hodin v ostravské katedrále. Přímý přenos pohřební mše svaté bude 
možné sledovat na televizi Noe.  

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
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20.2.2022            7. neděle v mezidobí           13. / ročník XIII. 
Nové přikázání vám dávám, praví Pán, milujte se navzájem, jak jsem já miloval vás. 

 

 

Buďme nyní konkrétnější a položme si otázku: Co znamená 

milovat, zejména co znamená milovat nepřátele? Myslím, že velmi 

jasnou odpověď nacházíme u Lukáše, kde nám Pán Ježíš dává čtyři 

jasná doporučení. Ježíš říká: „Ale vám, kteří posloucháte, říkám: 

Milujte své nepřátele, prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí, žehnejte 

těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vám ubližují” (Lk 6,27-28). 

Nyní si všimneme těchto tří slov: „Milujte své nepřátele.” Je velmi 

těžké milovat i veřejné nepřátele, natož své osobní nepřátele. 

Většinou nemáme skutečné nepřátele, ale máme okolo sebe lidi, 

kteří nám ubližují, kteří nám dělají zlé věci. Nemůžeme říct, že je mým nepřítelem 

člověk, který mě zranil slovem. Ale i tomuto člověku je těžké odpustit. 

Všimněme si, že Ježíš nám neříká: „Nemějte nenávist” a „Neubližujte”, ale říká: 

„Milujte.” „Nemít nenávist” znamená nic nedělat. „Milovat” znamená dělat něco 

pozitivního. Proto Pánu nestačí jen to, že o jiných lidech nemluvíme špatně, že je 

nemáme v nenávisti. Ježíš chce, abychom lidi milovali, abychom pro ně dělali 

něco pozitivního a dobrého. Milovat nepřítele znamená dělat pro něho něco 

pozitivního. Lásku můžeme vyjádřit modlitbou za člověka, který je našim nepřítelem 

nebo tím, že mu pomůžeme a že se snažíme zjistit, co potřebuje. Láska je něčím 

pozitivním. 

Ježíš potom pokračuje a říká: „...prokazujte dobro těm, kdo vás nenávidí...” Tady je už 

Ježíš detailnější. Říká: „Konejte dobro těm, kdo vás nenávidí.” 

Slovíčko „nenávidět” je velmi silné. Není možné říct, že lidé, kteří vás zranili, vás 

nenávidí. Často nás zranili i rodiče, ale neznamená to, že nás nenávidí. Mezi manželi se 

často vyskytují hádky, ale ještě to není signál, že vůči sobě chovají nenávist. Když 

mluvíme o nenávisti, jdeme až na hranu věci. Ježíš nám říká: „Prokazujte dobro těmto 

lidem.” Pokud se vám před očima objeví nějaká osoba, o které si myslíte, že vás nenávidí 

nebo vy nenávidíte ji, Pán vám říká, abyste uvažovali nad tím, jak byste pro tuto 

osobu mohli vykonat něco dobrého. Snažte se najít něco velmi konkrétního,  

čím jí projevíte svou lásku.  Své odpuštění můžete projevit tím, že se k dotyčnému 

člověku začnete jinak chovat. Ale v každém případě je důležité udělat něco pozitivního. 

Nyní můžeme lépe pochopit, že láska je rozhodnutí, ne jen cit. Milovat, to znamená 

něco dělat, ne jen něco cítit. Často říkáme: „Dobře, můžeme udělat něco dobrého,  

ale neděláme to s radostí.” Možná že pod slovem „s radostí” chápete něco citového.  

http://farnostsj.cz/


Když něco děláme, nemusí tuto činnost nutně provázet nějaké citové prožívání. Ale dělat 

něco s radostí znamená dělat to ochotně proto, protože to Bůh od nás chce. 

Přicházíme ke třetímu a asi nejtěžšímu Ježíšovu doporučení, ve kterém říká: „...žehnejte 

těm, kdo vás proklínají...” To je velmi důležité. Neříká, abychom se nestarali o ty, kteří nás 

proklínají, ale říká, abychom jim žehnali. A to není vždy lehké. 

Jak žehnat? To, co říká Ježíš, je logické. Když mě někdo proklíná, tato kletba do mě vstupuje 

jen tehdy, když jsem kletbě otevřený. A co nás kletbě otevírá? Nenávist a nedostatek lásky. 

Ale když žehnáte, zavíráte všechna okna, všechny dveře, celou svou osobu proti prokletí. 

Když milujeme, obklopujeme se láskou a žádná kletba nás nemůže zasáhnout.  

To je velmi důležité. Můžu to potvrdit svou vlastní osobní zkušeností. 

Když žehnáme osobě, která nás proklíná, slavíme vítězství nad tím, kdo chce  

pro nás zlo. Nesmíme se proto žádné kletby bát. Když vás napadne jméno člověka,  

o kterém předpokládáte, že na vás mohl uvalit kletbu, okamžitě mu žehnejte. Jen co mu 

požehnáte, oblékáte si jakoby ochranný štít a nic se vás nemůže dotknout. Proto nám Ježíš 

říká: „Žehnejte těm, kdo vás proklínají.” 

Ježíš pokračuje a říká: “...a modlete se za ty, kdo vám ubližují!” Je velmi důležité, abychom 

odevzdali Pánu všechny lidi, kteří s námi špatně zacházejí. Udělal to i Ježíš, když visel na kříži 

a řekl Otci: „Otče, odpusť jim, vždyť nevědí, co činí” (Lk 23,34). Udělal to i Štěpán, když ho 

kamenovali. Obrátil se na nebeského Otce slovy: „Otče, nezapočítej jim tento hřích!” 

Modlete se za ty, kdo vám ubližují. Když se modlíme za 

lidi, kteří nám působí zlo, stáváme se svobodnými lidmi.  

Ježíš nám dává velmi jasné pokyny, jak zacházet s člověkem, 

kterému máme odpustit. Milujte toho člověka, konejte pro 

něho dobré skutky, žehnejte mu, modlete se za něho. 

Všechno to jsou pozitivní činnosti. Je to určitý závazek, je to 

rozhodnutí, je to něco pozitivního. To je odpuštění, které také 

nám přináší uzdravení ran, které jsme utržili. Jak jsme už řekli, 

když odpouštíme, odpuštění přináší větší užitek nám než 

těm, kterým odpouštíme. A stáváme se svobodnými. 

Odpuštění ale neschvaluje zlo  

Odpuštění a boj proti zlu si neprotiřečí. Ježíš sám ukazuje cestu k naplněnému životu  

i skrze odpuštění. Jeho život je ale současně bojem proti zlu. Nelze totiž ztotožňovat 

člověka s jeho jednáním. Člověku konajícímu zlo je třeba odpustit a dát mu šanci. Jeho činy 

se ale musí odsoudit a popřípadě je třeba přijmout opatření k zamezení šíření zla.  

Boj se zlem ale nesmí odpuštění opomíjet. Jinak by se totiž ke slovu dostala pomsta, která 

plodí další zlo, další zášť a další nenávist. Vidíme Ježíše, který přijímá člověka,  

ale neschvaluje jeho zlé jednání. 

/www.vira.cz, zpracováno podle knihy:  

Elias Vella „Ježíš – lékař těla i duše“, vydalo Karmelitánské nakladatelství/ 

Různá oznámení 
Čeští a moravští biskupové vyzývají k modlitbě  

a postu za mírové řešení napjaté situace na Ukrajině 
Sestry a bratři, 

věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem  
k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, 
modlili takto: 

Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.  
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. 

Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině. 
Prosíme Tě za světové státníky,  

aby stáli na straně dobra a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření. 
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky.  

Obejmi je svou něžnou náručí. 
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní  

a dokážeme si navzájem odpouštět.  

Otče náš…..  
Zdrávas Maria….. 

Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás. 
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás. 

Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás. 
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás. 

Sv. Václave, patrone míru, oroduj za nás. 
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás. 

Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. 

Zároveň vyzýváme k tomu, abychom obvyklý páteční půst obětovali na tento úmysl,  
a to až do té doby, než se situace uklidní.  

Vaši čeští a moravští biskupové. 

14.února 2022                                                                                                                                                        /www.cirkev.cz/ 

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

http://ikarmel.cz/produkt/jezis-lekar-tela-i-duse

