
 

 

26. prosince 2022 – 1. ledna 2023, DOBA VÁNOČNÍ 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

26.12. 

Svátek sv. Štěpána, 

prvomučedníka 
St. Jičín 8:00 

za † Ludvíka Janíčka, živou  

a † rodinu a ochranu Boží  

na přímluvu Panny Marie 

Úterý 

27.12. 

Svátek sv. Jana, 

apoštola a evangelisty 
St. Jičín 14:30 pohřeb -Jaroslava Urbanová 

Středa 

28.12. 

Svátek  

svatých Mláďátek, 

mučedníků 

St. Jičín 17:30 

za † Annu Pavlíkovou, živou  

a † rodinu, duše v očistci  

a ochranu Boží a Panny Marie 

Čtvrtek 

29.12. 

Pátý den v oktávu 

Narození Páně 
- - není mše svatá 

Pátek 

30.12. 

Svátek  

Svaté rodiny  

Ježíše, Marie a Josefa 

St. Jičín 17:30 

za † rodiče Rybářovy,  

2 † syny, † dceru, † vnuka  

a duše v očistci 

Sobota 

31.12. 

Sedmý den v oktávu 

Narození Páně 

 

Sv. Silvestra I., 

papeže 

St. Jičín 
8:00 

děkovná mše svatá 

za † manžela Rudolfa,  

† rodiče, † sourozence  

a poděkování za Boží ochranu 

a dar zdraví pro živou rodinu 

+ po mši sv. krátká adorace 

- není večerní tichá adorace 

Neděle 

1.1. 

 

Slavnost  

MATKY BOŽÍ, 

PANNY MARIE 

 
Světový den modliteb za mír 

 

St. Jičín 8:00 

za † Karla Váňu, duše 

v očistci a na poděkování  

za přijatá dobrodiní s prosbou  

o dar víry, zdraví a Božího 

požehnání 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 z minulé neděle na opravy kostela, která na Starém Jičíně  
vynesla 15 302,- a ve Starojické Lhotě 4 774,- Kč. 

* Dnes bude v 15.00 v kostele vánoční scénka dětí „Andělé na kůru“  
a pak ještě jesličková pobožnost. 

* V pátek bude po mši v 18.15 setkání ekonomické rady. 

* Příští neděli požehnáme po mši všem Tříkrálovým koledníkům. 

* Poděkování: všem, kdo jste se přičinili o hezký průběh hlavních vánočních svátků;  
ať už úklidem, výzdobou, stromky, hudbou, zpěvem, ministrováním atd. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

25.12.2022 Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ   5./ročník XIV. 
Zazářil nám posvěcený den, pojďte, národy, a klaňte se Pánu, neboť dnes sestoupilo na zemi velké světlo.  

Drazí farníci. Četl jsem nedávno na internetu (www.pastorace.cz) 

jednu hezkou úvahu na téma „Vánoce jsou všude“! Psali tam: 
„Vánoce jsou v televizi, na billboardech, ve výkladních skříních, v kostelích, v ulicích,  

na náměstích, na limonádách, na ponožkách… Člověk, aby se bál otevřít sardinky! 

Hlasatelé v televizi se tváří povinně radostně a „svátečně“, z mnohých stran zaznívá, 

že máme prožívat „vánoční idylu“. Sentiment teče proudem… 

Honba za „idylou Vánoc“ však přináší i své hořké plody. Místo vánoční pohody mají 

paradoxně mnohde navrch stres, nepokoj a smutek. „Rodinné svátky“ jitří bolest 

lidí z rozpadlých rodin, lidí opuštěných a nezakotvených. Na vlně Vánoc se veze 

reklama, obchodníci, politici i kapesní zloději… Naše Vánoce se tak mění 

v karikaturu Vánoc původních. A někteří lidé tak začínají Vánoce (v jejich dnešní 

podobě) nesnášet...  

Co jsou tedy Vánoce doopravdy, co vlastně o Vánocích 

slavíme? – Vánoce jsou dobrou zprávou, že se Bůh v Ježíši Kristu 

solidarizoval s lidmi. Nenarodil se do žádné idyly. První vánoční 

vůně se nelinula ze speciální lampičky, ale byl jí trus ustájeného 

dobytka a zatuchlá sláma. Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě, 

bohatý Bůh se nechal uložit skoro nahý v chudých jeslích ve chlévě. 

To vše proto, abychom uvěřili, že nás neohrožuje, nevykořisťuje, že nechce nic  

pro sebe. To vše proto, abychom uvěřili, že má s námi dobré úmysly a plány. To vše 

proto, abychom uvěřili, že zná důvěrně naše životní podmínky, že nám rozumí, 

záleží mu na nás a má nás tak rád, že za nás vyměnil i nebeskou slávu“…   

Tolik internet. -  Mě napadla jedna paralela s touto úvahou. Podařilo se nám, 

díky několika obětavcům, dokončit vedle bočního vchodu nový splachovací 

záchod. I když se při tomto pojmu mnoho lidí ošívá, a zvláště v souvislosti 

s kostelem; „to je přece posvátný prostor“ – říkají; Tak já si myslím, že není lepší 

chvíle pro jeho otevření než o Vánocích. Jak jsme četli v tom textu, Vánoce jsou 

o tom, že Bůh přijal celou naši lidskou přirozenost – včetně všech lidských 

potřeb. A dokonce židé mají modlitby (tzv. beracha) v nichž děkují úplně  

za všechno. Mimochodem je tam modlitba za to, že Bůh stvořil otvory,  

díky kterým si může člověk ulevit… 😊 Jak lidské! 

Já Vám přeji, abychom prožili letošní Vánoce (teprve dnes začaly) 

v radosti nad tím, že Bůh v Ježíši Kristu je nám velmi blízký a že mu 

můžeme svěřovat všechny naše těžkosti. Všechno to, zač se stydíme,  

aby to mohl proměnit v úlevu a radost!  Mějte krásné Vánoce! o. Marcel 

http://farnostsj.cz/
http://www.pastorace.cz/


Svátek svatého Štěpána 
Je zvláštní, že hned den po Božím Hodu 

vánočním církev předkládá památku 
prvomučedníka Štěpána. Čím to je?  

Proč si máme kazit tu hezkou vánoční atmosféru 
příběhem člověka, kterého ukamenovali? 

Možná, že vánoční atmosféra na nás působí až příliš moc idylicky, a tak nám svátkem 
svatého Štěpána chce církev připomenout, co to opravdu obnáší přihlásit se k Ježíšovi, 
který se před dvěma tisíci lety narodil v Betlémě. Podívejme se proto detailně  
na závěrečnou epizodu ze Štěpánova života a hledejme, jaké poselství si z ní můžeme 
vzít pro své životy. Na scéně vystupují dvě skupiny lidí. Na jedné straně je to Štěpán. 
Stojí zde sám jako obžalovaný a zřejmě mu je jasné, že za svůj postoj bude muset zaplatit 
životem. Nicméně z něj vyzařuje podivuhodný pokoj. Písmo dokonce říká, že se jeho tvář 
podobala tváři anděla. Štěpánův pokoj je velmi podobný pokoji, který vyzařoval z Krista, 
když stál obžalovaný před Pilátem. Štěpán se připodobňuje svému Mistru a Pánu. 

Na druhé straně naší scény jsou farizeové, kteří jsou plni hněvu, který je až zarážející. 
Nechtějí ani poslouchat Štěpánovu obhajobu, a tak si raději zacpávají uši. A přitom hlavní 
důvod, proč chtějí Štěpána připravit o život, je jejich víra. Je to zvláštní: ve jménu věrnosti 
Bohu chtějí farizeové připravit Štěpána o život. Ale může vést věrnost Bohu opravdu  
až k zabití člověka? Není zde někde chyba? 

Domnívám se, že ve chvíli, kdy začínají všichni zlostně Štěpána kamenovat, jim na 
prvním místě nešlo o věrnost Bohu, ale o prosazení svého. A tak si raději zacpávali uši, 
aby jim Štěpánova řeč nezačala hryzat ve svědomí. 

Postoj farizeů – těch, kteří Štěpána kamenovali – je pro nás velkým varováním. Pravá 
víra přece nikdy nesmí vést k tomu, abych ublížil či dokonce zničil svého bližního. Oni se 
spíše schovali za masku víry, kterou se snažili sobě i jiným dokázat, že mají pravdu. 

Jestli budeme umět naslouchat těm, kdo mají jiný názor než my, pak sice riskujeme, 
že nás jejich názory zviklají. Ale donutí nás to si svůj názor pořádně obhájit sami před 
sebou. Jestli se ale budeme snažit prosadit za každou cenu svou – a budeme si to 
maskovat tím, že jednáme ve jménu Božím – pak se i nám stejně jako farizeům může 
stát, že paradoxně Boha opustíme. Pravda totiž znamená hledání, kterým člověk 
prochází celý život. Pravda se nedá uchopit jednou provždy. 

A tak i když nás Štěpánův příběh docela vytrhuje z někdy až idylické vánoční nálady, 
přesto nám ukazuje, co skutečně znamená následovat Krista, který se kdysi dávno 
v Betlémě narodil. Následovat Krista znamená hledat celý život pravdu a být pro ni 
neustále otevřený. Neboť Kristus samotný je Pravda… 

 
/P.Pavel Moravec, úryvek z knížky Kněžské puzzle, vydalo nakl. Cesta 2014/ 

Různá oznámení 

Pěvecký sbor Ondráš Nový Jičín, chrámový sbor Hustopeče nad Bečvou  

a Komorní Orchestr Kopřivnice srdečně zvou na vánoční koncert,  

který se uskuteční ve čtvrtek 29.12.2022 

v 18:00 v kostele Nanebevzetí Panny Marie 

v Novém Jičíně. Na programu je Česká mše 

vánoční „HEJ MISTŘE“ Jakuba Jana Ryby  

a jiné vánoční skladby. Vstupné dobrovolné. 


