
 

 

30. ledna – 5. února 2023, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář IV.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

30.1. 

4.týdne  

v mezidobí 

Palačov 15:00 pohřeb - Anna Herbriková   

St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

31.1. 

Památka sv. Jana 

Boska, kněze 
- - není mše svatá 

Středa 

1.2. 

Vigilie svátku  

Uvedení Páně  

do chrámu - HROMNICE 
St. Jičín 17:30 

 

za † manžele Rybníčkovy,  

jejich † rodiče a duše v očistci 

 

Čtvrtek 

2.2. 

Svátek Uvedení Páně 

do chrámu 
St. Jičín 9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

Pátek 

3.2. 

4.týdne  

v mezidobí 
 

Sv. Blažeje 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

16:00 
příležitost ke svátosti smíření  

+ tichá adorace 

17:30 

za † Jana Vahalíka  

ke 100.výročí narození,  

† manželku, † syna, † zetě  

a Boží ochranu na přímluvu 

Panny Marie pro živou rodinu 
+ svatoblažejské požehnání 

Sobota 

4.2. 

4.týdne  

v mezidobí 
1.sobota v měsíci 

Janovice 17:30 mše svatá v kapli 

Neděle 

5.2. 

5. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 8:00 

za † Jiřinu Jelínkovou,  

† prarodiče a Boží ochranu  

a 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 

* Zítra, v pondělí od 9:00 se bude rušit vánoční výzdoba. Kdo můžete, prosím,  
přijďte pomoci. 
 

* V pátek dopoledne navštívím nemocné 
 
* Příští neděli při mši sv. budou zde představeny děti, které půjdou k 1. sv. přijímání. 

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

Putovní socha Panny Marie Fatimské – můžete se zapisovat v kostele na listinu pod kůrem.  
Sochu lze vyzvednout v sakristii každou neděli po mši sv. a další neděli přinést zpět. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

29.1.2023            4. neděle v mezidobí           10./ročník XIV.                                
Radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu. 

Vstupní brána k svatosti  

- výklad blahoslavenství 

Přes blahoslavenství se vstupuje do centra nauky, kde 
Ježíš hovoří o modlitbě, půstu a almužně jako  

o pilířích zbožnosti, kde učí své následovníky modlitbu 
Otče náš, která je vzorem každé lidské modlitby,  

a upozorňuje učedníky, že mají být světlem a solí pro tento svět. 

Blahoslavení chudí v duchu 

Klíčovým k pochopení tohoto blahoslavenství je vysvětlení spojení „v duchu". Lidský 
duch, moje lidské já, si uvědomuje, že jsem zcela závislý na Bohu, že potřebuji Boha 
ve svém životě. Bůh stojí na straně těch, kteří nepodlehli klamu soběstačnosti, 
ale kteří jsou otevření pro Boha. Jsou to lidé, kteří se před Bohem nechlubí  
svými výkony. 

Blahoslavení plačící 

Příčinou našeho smutku by mělo být chování, ve kterém chybí Bůh a lidé se proto 
trápí. Je to vlastnost, která je dnes vzácná. Lidé se zrovna dnes netrápí kvůli Bohu. 
Slovo „plačící" může mít ještě význam ve spojení s hříchem. Člověk, který si je 
vědom, že se provinil vůči Bohu a vůči bližnímu, že spáchal hřích, cítí bolest, 
zármutek až pláč, neboť lituje své provinění. 

Blahoslavení tiší 

Ježíš není tvrdým a pyšným učitelem, ale pokorným a mírným. Tichost jde ruku 
v ruce s pokorou. Kristus se rozhodl jít touto cestou z lásky k lidem a zve i své 
následovníky, aby se chovali stejně. Dnes bychom takového člověka nazvali 
člověkem dialogu, usmiřování, hledání řešení problémů a konfliktů. 

Blahoslavení hladoví a žízniví po spravedlnosti 

Hlad a žízeň jsou synonymem ohrožení základních potřeb člověka. Blahoslavenství 
tedy patří těm, pro které spravedlnost patří k základním potřebám přežití člověka  
a lidstva. Sociální křivdy mohou být napraveny pouze osobním zapojením se 
každého člověka. I dnes jsme svědky nenasytnosti; nenasytnosti po kariéře, 
majetku, penězích, úspěchu. Problém je v tom, že tato nenasytnost pošlapává 
spravedlnost a dobro druhého člověka a společné dobro. 

http://farnostsj.cz/


Blahoslavení milosrdní 

Milosrdný člověk pomáhá druhým dostat se ze stavu nouze. Existují lidé, kteří jdou 
nemilosrdně za svým cílem, ale existují i lidé, kteří jsou ohleduplní. Někteří to považují 
za slabost, že se zdržují se slabými a zraněnými. Milosrdenství se nedotýká jen 
pozemského života, jen našich mezilidských vztahů. Blahoslavenství zdůrazňuje naději 
na milosrdné přijetí při posledním soudu. Kdo pláče, bude potěšen, hladový bude 
nasycený, kdo projeví milosrdenství, i jemu se dostane milosrdenství. 

Blahoslavení čistého srdce 

Lidé čistého srdce jsou ti, kteří neznají úskok a záludnost v kontaktu s ostatními. Jsou to 
lidé, kteří se neřídí vypočítavostí bez ohledu na to, koho mají před sebou. Proto jsou 
schopni vidět Boha tam, kde ho jiní vůbec nevidí, neboť ti vidí stále jen sebe. Lidé čistého 
srdce nejenže nepodezírají druhé, ale ani nepodezírají Boha, a proto jej mohou vidět 
v různých situacích a událostech. Lidé zkaženého srdce neuvidí Boha, ani kdyby stál 
přímo před nimi. 

Blahoslavení, kteří šíří pokoj 

Pokoj se vztahuje na tři rozměry lidského života: vůči sobě samému, vůči Bohu a vůči 
okolí. Jde o harmonii osobní, sociální, mezilidskou. Kristus po svém zmrtvýchvstání 
přichází mezi své učedníky, uděluje jim tuto harmonii, když jim říká „pokoj vám",  
a učedníky naplní radost (Jan 20,19-20). Pokud chci kolem sebe šířit pokoj, musím ho 
nejdříve já sám mít, musí přebývat v mém srdci. Kolik neklidných lidí se marně usiluje 
vytvářet pokoj v mezilidských vztazích. 

Blahoslavení pronásledovaní pro spravedlnost 

Toto blahoslavenství není jen o našem úsilí vnášet spravedlnost do tohoto světa,  
ale i o naší připravenosti vynaložit námahu při její obraně a uskutečňování. 
Pronásledování pro víru je součástí výbavy, kterou bere na sebe každý, kdo se uchází 
následovat Ježíše. Blahoslavenství hovoří o potřebě svědectví víry, která je viditelná 
a čitelná před ostatními. 

Blahoslavení jste 

V tomto devátém blahoslavenství je důležité spojení „pro mě". 
Je to důraz na osobu Krista. Náboženství je vždy osobní 
rozhodnutí života s Kristem, ale nikdy není soukromou 
záležitostí. Zůstat v Kristu i uprostřed těžkostí, které s sebou 
přináší žití a vyznávání víry, znamená uvěřit tomu,  
co Pavel jednoduše a výstižně vyjádřil slovy:  

„Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému." (Ř 8,28) 

Věříš, že Bůh chce tvoje dobro? 
/P. Prof. František Trstenský, www.fatym.com, převzato z www.postoj.sk/ 

Různá oznámení 

PECKA - víkendovka pro teenagery 
od 15 do 19 let: Pozvání prožít ve společenství mladých 
víkend s Ježíšem, který dává našemu životu tu pravou chuť. 

Prostě „PECKA"! 

Kdy? Od pátku 10. února večer, do neděle 12. února 2023 po obědě. 

Kde? Komunita Blahoslavenství, Dolany u Olomouce 

Na co se můžeš těšit? Chvály, přednášky, sdílení ve skupinkách, 
mše svatá, osobní modlitba, soutěže, noví přátelé! 

Co si vzít s sebou? Spacák, karimatku, sportovní oblečení, bibli, 
otevřené srdce pro Ježíše a pro druhé! 
Pro vaši informaci uvádíme, že náklady spojené s touto akcí (ubytování, 
strava, režijní náklady) činí 800,- Kč na celý pobyt pro jednoho účastníka. 
Pokud je pro někoho výše příspěvku překážkou, je možné domluvit slevu. 
Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu vám předem děkujeme. 
Přihlašujte se ONLINE na:  
https://www.blahoslavenstvi.cz/pecka-vikendovka-pro-teenagery 

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

JOSEF EGYPTSKÝ – duchovní cvičení pro muže 
Termín: od čtvrtka večera 23. února do neděle oběda 26. února 2023  

Přednášky: P. Vojtěch Koukal 

Místo: Komunita Blahoslavenství, Dolany u Olomouce 

Necháme se inspirovat příběhem Josefa Egyptského,  

který zachoval víru a integritu i ve zkouškách. Na jeho příběhu vidíme,  

že Hospodin si použije k dobru a růstu i těžké situace a lidské hříchy. 

Součástí programu jsou přednášky, osobní čas adorace, společná liturgie, 

sdílení ve skupinkách, možnost duchovního rozhovoru  

a zpovědi. Od čtvrtka večera do soboty večera jsou účastníci 

pozváni vstoupit do ticha, a tím se lépe disponovat  

pro Pánovo působení ve svém srdci. 

Přihlásit se můžete prostřednictvím internetových stránek:  

https://akce.blahoslavenstvi.cz/dc-pro-muze-unor-2023 
Pro vaši informaci uvádíme, že všechny náklady spojené  

s duchovním cvičením (ubytování, strava, režijní náklady) činí 2100,- Kč  

na jednoho účastníka. Za vaše dary na podporu našeho apoštolátu Vám 

předem děkujeme. Komunita Blahoslavenství. 

https://www.postoj.sk/
https://www.blahoslavenstvi.cz/file/1167/pokus.jpg
https://www.blahoslavenstvi.cz/file/4813/20171208-021-dolany-advent.jpg

