
 

 

9. ledna – 15. ledna 2023, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář I.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

9.1. 

Pondělí 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 za farníky  

Úterý 

10.1. 

Úterý 1.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Středa 

11.1. 

Středa 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † rodiče Oldřicha a Marii 

Davidovy, † syna Stanislava, 

† vnuka Jana, za duše v očistci 

a za živou rodinu 

Čtvrtek 

12.1. 

Čtvrtek 1.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Pátek 

13.1. 

Pátek 1.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

za † Antonína Vahalíka,  

† sourozence, † rodiče a Boží 

ochranu pro živou rodinu 

Sobota 

14.1. 

Sobota 1.týdne  

v mezidobí 
Loučka 17:30 mše svatá v kapli 

Neděle 

15.1. 

2. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

 
sbírka 

St. Jičín 8:00 

za živou a † rodinu 

Prašivkovu, Hrachovcovu  

a Bajerovu a za duše v očistci 

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 

* Dnes bude ve 14.00 v kostele vánoční koncert sboru Puellae et Pueri a Sextet+ 

* V pátek po mši sv. v 18.15 bude v kostele přednáška zvláště pro biřmovance  
na téma: Věřím v Boha – obsah vyznání. 

* Biřmovanci, prosím zapisuje se na rozhovory v odkazu, který vám přišel  
po internetu. 

* Příští neděli bude tichá sbírka na opravy kostela.  

* V pátek a sobotu jsou prezidentské volby: Prosím běžte k volbám a volte prezidenta, 
který je pravdivý, čestný a jde mu o společné dobro. 

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

V sakristii je k dispozici za dobrovolný příspěvek CD/MP3 nahrávka nové audioknihy 
„Pohádka Vánoc“, kterou namluvily děti ZŠ Starý Jičín ve spolupráci s o.Marcelem. 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

     8.1.2023       Svátek KŘTU PÁNĚ            7./ročník XIV.                                
Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas: To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte! 

 

Sestry a bratři,  
stalo se jednomu spolubratrovi, že když s někým začínal 

přípravu na přijetí jedné ze svátostí, ten člověk na něho vychrlil: 
„Mám křest, mám přijímání, mám biřmování, mám zpověď, 

mám manželství.“ Vypadalo to jako vypočítávání bobříků 
zbožnosti a ten spolubratr zazoufal, jaká ta příprava bude, 
protože s profesionály bývá obvykle velmi těžké pořízení.  
Ale nakonec to prý dopadlo dobře, protože tomu člověku na Pánu 
Bohu skutečně záleželo, jenom mu asi mnoho věcí nikdo nikdy 
dřív neřekl. A tak nejspíš ani moc nepřemýšlel nad tím, jestli je 
možné „mít křest“.  

Na jednu stranu ano, jde to: je to přece prostý obřad, který je 
možné v případě potřeby stihnout asi tak za pět sekund. Křest je 
svým způsobem v moci těch, kdo o něj žádají a kdo jej udělují. 
Protože nám, lidem, vydal Bůh do rukou spolu se svým Synem 
i tento vzácný dar. Současně to ale není tak, že bychom mohli 
jakkoliv omezit, co se při křtu děje – protože tam jedná Bůh, který 
je svrchovaně svobodný a který je Svoboda sama. 
A tak mnohem spíše, než abychom my měli křest, má křest nás:  

 Zmocňuje se nás novým životem – nebo 
spíš jediným skutečným Životem, od něhož 
jsou všechny ostatní životy odvozeny.  
 Křest se nás zmocňuje Životem, který 
stejně jako ty ostatní začíná, ale na rozdíl  
od nich nekončí.  
 Životem, který dokonce není vlastností, 
ale Osobou. Milovaným Synem (Mt 3, 17), který 
nechce být milovaným sám. 

Ježíš nevstupuje do Jordánu proto, aby se křtem umyl, ale aby se 
ponořil do špíny, kterou tam nechali druzí. Aby je zbavil slabosti 
a vybavil je mocí. A proto moc křtu je veliká. 

http://farnostsj.cz/


 Ale je to taky zvláštní moc – je to moc předivná, jak se říká 
v jedné moudré písni.  
 Je to moc, která se neprojevuje křikem, posmíváním, urážením 

nebo násilím. Protože mnohem větší sílu a moc si vyžaduje nalomenou 
třtinu nedolomit a doutnající knot neuhasit (Iz 42, 3). 
 Mnohem větší moc si také žádá ohlašovat právo, nejen když se 

mi to hodí, ale věrně (Iz 42, 3).  
 Je to moc Ježíšových věrných, která mnohokrát v minulosti dala 

sílu i malým dětem, že je při pronásledování nezlomil nikdo a nic. 
Protože je to moc, která nezeslábne a nezmalátní (Iz 42, 4) nikdy. 

V tom obyčejném a prostém okamžiku křtu mi totiž Bůh řekl:  
Já, Hospodin, jsem tě vzal za ruku (Iz 42, 6) – a od té chvíle to platí stále, 
i tehdy, když se já z jeho dlaně vytrhnu. Protože stále platí, že on vzal. 
A říká také: Já jsem tě povolal ve spravedlnosti (Iz 42, 6). Ale nedělá to 
proto, abych se já tou spravedlností předváděl, i kdyby to nebyla 
falešná spravedlnost bobříků zbožnosti, ale abych měl moc být  
pro své bratry a sestry světlem, kterého se mi dostalo,  
a prostředníkem smlouvy, kterou touží Pán uzavřít s každým 
člověkem, za kterého dal život. Proto je moc křtu veliká.  
 Moc nevítězit nejen nad nalomenými třtinami, ale nechávat 
vítězství na svém Pánu.  
 Moc zářit pro druhé, i když člověk zná svou ubohost a ví,  
že světlem světa je Někdo jiný.  
  Moc, která působí, že nežiju už já, ale žije ve mně Kristus (Gal 2, 20). 
To znamená: moc zpřítomnit Krista všude tam, kam vstupuje 
křesťan věrný, i když nedokonalý a chybující.  
 To je ta moc, která nám byla při křtu dána. Tak veliká moc,  
že když je aspoň trochu pochopena, nevede k ovládání, ale ke službě. 

Ježíšův křest v Jordánu působí výměnu: za podíl na naší špíně 
dostáváme podíl na jeho moci. Spolu s rizikem, ze kterého až mrazí  
a které je důsledkem darované svobody: zdá se totiž, že jako je 
mnohem mocnější dobro, které dělá pokřtěný člověk, tak je podle 
všeho mnohem mocnější také zlo, pokud se pro něj pokřtěný 
rozhodne. Jako synové a dcery jsme totiž při křtu dostali  
od Otce mocné dary, které se dají použít, ale také zneužít. 

Děkuju Ti, Pane, že ses ve křtu ponořil do špíny mého života  
a neseš ji se mnou – nebo spíš místo mě.  

Děkuju Ti, že držíš své slovo a služebníka, kterého podporuješ  
(srov. Iz 42, 1) neopouštíš ani tehdy, když on opouští Tebe.  

A prosím Tě za sebe i za nás, abys nám dal stále znovu a znovu 
objevovat dary, které od Tebe díky křtu dostáváme, a uschopnils 
nás, abychom s nimi šli sloužit do všech měst a míst, kam chceš sám 
přijít (srov. Lk 10, 1). Amen.  

/Zdroj: Fermentum 01/2022, časopis pro spiritualitu pokřtěných, zasvěcených a vysvěcených/  

Různá oznámení 

Tříkrálový koncert – neděle  
8. ledna 2023 od 18:00 na ČT1 

Tradiční Tříkrálový koncert z Městského 
Divadla Brno je poděkováním našim 

koledníkům, partnerům i všem dárcům  
a příznivcům. Koncertem tradičně provází 

Martina Kociánová a Jan Čenský.  
Koncert přináší zábavu, živé hudební výstupy,  

a také reportáže o tom, jak peníze z Tříkrálové sbírky pomáhají.  
Během koncertu můžete podpořit Tříkrálovou sbírku zasláním 

dárcovské DMS. 

DMS KOLEDA 30 nebo DMS TRV KOLEDA 30 
DMS KOLEDA 60 nebo DMS TRV KOLEDA 60  
DMS KOLEDA 90 nebo DMS TRV KOLEDA 90 
DMS KOLEDA 190 nebo DMS TRV KOLEDA 190 

Na číslo: 87 777. Více na www.darcovskasms.cz. 
************************************************************************************ 

ONDRÁŠEK Novojičínský sbor ZUŠ srdečně zve na 

NOVOROČNÍ KONCERT,  

který se uskuteční v kostele sv. Martina  

v Šenově u Nového Jičína v sobotu 14.ledna 2023.  

Začátek v 17:30 hodin.  Vstupné dobrovolné.  
************************************************************************************ 

Příští neděli 15.ledna v 15:00 vystoupí koncertní sbor 

ONDRÁŠEK v živém vysílání TV NOE  

v kostele sv. Marka v Ostravě-Heřmanicích. 
************************************************************************************ 

https://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti/

