
 

 

2. ledna – 8. ledna 2023, DOBA VÁNOČNÍ, Žaltář II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

2.1. 

Památka sv. Basila 

Velikého a Řehoře 

Naziánského, biskupů 

a učitelů církve 

St. Jičín 17:30 za farníky  

Úterý 

3.1. 

Úterý po oktávu 

Narození Páně 
- - není mše svatá 

Středa 

4.1. 

Středa po oktávu 

Narození Páně 
St. Jičín 17:30 

za † rodiny Krutílkovu  

a Páterovu, dar zdraví a duše  

v očistci 

Čtvrtek 

5.1. 

Čtvrtek po oktávu 

Narození Páně 
St. Jičín 9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

Pátek 

6.1. 

Slavnost  

ZJEVENÍ PÁNĚ  
– doporučený svátek 

1.pátek 

St. Jičín 

16:00 příležitost ke svátosti smíření 

17:30 

za † Marii Janýškovou,  

† manžela, † sestru a duše  

v očistci 

Sobota 

7.1. 

Sobota  

po Zjevení Páně 
 

1.sobota 

- - není mše svatá 

Neděle 

8.1. 

Svátek  

Křtu Páně 
 

končí doba vánoční 

St. Jičín 8:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní a za pomoc Boží  

do dalších let 

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 dopoledne navštívím nemocné. 

 

*V pátek od 16.00 bude příležitost ke sv. smíření a adoraci. 

 

*Příští neděli ve 14.00 bude na Starém Jičíně v kostele Vánoční koncert sboru 

Puellae et Pueri, a Sextet+ 

 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

   Slavnost MATKY BOŽÍ, PANNY MARIE  

   1.1.2023                                 6./ročník XIV. 
Mnohokrát a mnoha způsoby mluvil Bůh v minulosti k našim předkům  

skrze proroky. V této poslední době však promluvil k nám skrze svého Syna. 

 

 

 

Toto zvolání se dnes ozývá z mnoha úst. A přitom jistě nemyslíme jen na to, 

aby nás nic zlého nepotkalo, jako když přejeme šťastnou cestu a kilometry  

bez nehod. Přejeme čas prožitý v pocitu štěstí – tedy 

spokojenosti, pokoje, radosti a pohody, čas bohatý  

na duchovní zkušenosti, naplněný dobrem, ve kterém 

dáváme účast na svém štěstí i jiným.  

Kdo upřímně druhým štěstí přeje, sám je už ve svém 

srdci má. Štěstí rodiny, přátel, církve, společnosti se buduje  

v srdci každého z nás. Umět se radovat, zachovat klid, nedat se znechutit  

a po pádu rychle vstát, pochopit, že Ježíšovo „blahoslavení jste“ se překládá též 

„šťastní“… Chci-li mít rodinu, církev či společnost šťastnou, pak sám 

musím být pro ni přínosem. Účinnost takového přání se zvyšuje prožívaným 

štěstím vinšovníka.  

Dělat druhé šťastným nespočívá v darech, ale v umění naslouchat  

a dívat se očima toho druhého. Krásně to kdysi znázornili mladí ve scénce  

u táboráku. Po dvoře chodí smutné káčátko. Přijde dobrá kočka a nabídne 

mléko. Hodný pes dá kost a slepice zrní. Káčátko však zůstává stále smutné. 

Teprve když připluje mrak a dá vodu, napije se spokojené káčátko z kaluže  

a odejde. Všichni byli hodní, všichni chtěli dát štěstí, ale jen jeden dovedl vidět 

očima druhého, a proto jen on mohl učinit šťastným. 

Pro štěstí platí jiné zákony než v ekonomice. Čím více rozdáš, tím více máš. 

S darováním štěstí nečekej, až začne druhý, 

předběhni jej a buď první. Nehleď na to, jestli se ti 

odvděčí. Všem přej stejné štěstí a za míru vezmi sebe. 

Máš se moc rád a chceš mnoho štěstí? Nemusíš se bát 

ošklivého sobectví, budeš-li přát druhým totéž co sobě. 

Pravdivě přeje štěstí ten, kdo se snaží ho i rozdávat. 

Tak tedy opravdu: „Šťastný Nový rok!“ 
/Jan Graubner, z publikace Fermentum č.1/1998-99, vydala Matice cyrilometodějská, Olomouc/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 

Letošní tříkrálové koledování bude podobné jako 

v minulých letech – na výběr budou mít naši donátoři 

hned několikero způsobů koledy: 

1. Tradiční koleda – od 1.1.2023 do ulic 

Nového Jičína a jeho místních částí, Šenova u NJ, 
Kunína, Bernartic nad Odrou, Starého Jičína a jeho 

místních částí vyráží 115 skupinek tříkrálových 
koledníků. Největší množství skupinek očekávejte okolo data 6.1., 
kdy se chystají do svých revírů koledníci v největším počtu. 

Přijdou s dobrou náladou popřát vše dobré do nového roku  
a nabídnou příležitost k dobrému skutku v podobě příspěvku  

do zapečetěné pokladničky. S konkrétními dotazy se obracejte 
na koordinátorku Markétu Brožovou, tel.: 734 685 762, email: 
marketa.brozova@charitanj.cz 

2. Lze přispět také online koledou – viz odkaz na webu 

https://charitanj.cz/trikralova-sbirka/trikralova-sbirka-2022. 
Klikněte a podívejte se na spot, vše vás navede. Je to jednoduchý 

způsob, jak přispět. Z nabídky vyberte, že chcete přispět naší Charitě 
Nový Jičín. 

3. Bankovním převodem na Tříkrálový účet: 

66008822/0800 s variabilním symbolem 777988019. 
****************************************************** 
PŘEKLAD DOPISU ADOPTIVNÍHO CHLAPCE NAŠÍ FARNOSTI 

Drazí přátelé,  

srdečné pozdravy s přáním požehnání vám zasílá Jeevan.  

Jak se vám daří? Já se mám dobře. Nejdříve bych vám 

chtěl poděkovat za váš dopis se slovy ocenění a povzbuzení, 

za přání a krásný pohled. Byl jsem potěšen, když jsem viděl 

vaše obrázky a četl zprávy od vás.  

Indie má 1,3 miliard obyvatel a po Číně je to druhá 

největší země na světě. Tento rok jsem v 8.třídě, v testech se mi dařilo. 

Snažím se ze všech sil, abych měl dobré známky ve všech předmětech. 

V naší škole bylo mnoho aktivit a soutěží. Zúčastnil jsem se soutěže 

v kreslení a přednesu. Mezi mé koníčky patří hraní her a čtení knih. 

Měli jsme minulý měsíc velmi deštivé počasí a nyní je zde hodně zima. 

Doufám, že u vás je příznivé počasí. Drazí, jsem vám moc vděčný za vaši 

štědrou pomoc pro mé studium a mou budoucnost. Moc děkuji za vaši 

péči, lásku a za poskytnutí školních pomůcek a studijních materiálů. 

Jaké je u vás počasí? U nás je docela chladno a začala zimní sezóna. 

Doufám, že u vás je příjemné počasí.  

Opravdu jsem vám moc vděčný za to, že mi pomáháte a finančně 

podporujete mé vzdělávání. Děkuji vám mnohokrát 

za zaplacení školného a za krásný vánoční dárek. 

Moje rodina je vám také velmi vděčná. Všichni se 

za vás modlíme a doufáme, že také vaši členové 

rodiny se těší dobrému zdraví. Závěrem vám přeji 

krásné Vánoce a šťastný Nový rok.  

S láskou a díky Jeevan 

 

 

https://www.trikralovasbirka.cz/

