
 

 

16. ledna – 22. ledna 2023, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář II.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

16.1. 

2.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 za farníky  

Úterý 

17.1. 

Památka 

sv. Antonína, opata 
- - není mše svatá 

Středa 

18.1. 

Památka  

Panny Marie, Matky 

jednoty křesťanů 

St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii, všem svatým  

a vyprošení darů Ducha svatého 

do dalších let zasvěceného 

života  

Čtvrtek 

19.1. 

2.týdne  

v mezidobí 
- - není mše svatá 

Pátek 

20.1. 

2.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 

dětská mše svatá 

za † Jana Krutílka k nedožitým 

90. narozeninám, † manželku,  

† rodiče a sourozence z obou 

stran a ochranu Panny Marie  

pro živé rodiny 

Sobota 

21.1. 

Památka sv. Anežky, 

panny a mučednice 
Hůrka 17:30 mše svatá v kapli 

Neděle 

22.1. 

3. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 
 

(neděle Božího slova) 

St. Jičín 8:00 

za † Janu Vigodovou, dvoje  

† rodiče, ochranu Boží 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 

* Děkuji za dnešní tichou sbírku na opravy kostela. 

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

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. 
 

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. 
 

Od této neděle již nebude možné používat staré chemické WC, ale pouze 
novou toaletu vedle bočního vchodu do kostela, která bude přístupná  
vždy v době konání bohoslužeb. Mimo bohoslužby bude zamčeno. 
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Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Všem, kdo ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi. 

 

 

Zvláštní pozornost si asi zaslouží pojem „svatý", kterým Pavel 

označuje korintské křesťany. Naše náboženské povědomí zná totiž toto 

slovo prakticky jen jako označení vynikajících lidí, církví uznaných, kteří 

v životě projevovali „ctnost v heroické míře" (jedna z podmínek uznání 

za svatého) - tedy označení lidí výjimečných, vzorů,  

což vede k následování, ale také k laciným výmluvám.  

Lidé si jsou totiž právě vědomi toho, že nejsou nijak 

výjimeční, každý se s hříchem potýká. A tak se za svatého nepovažuje, 

případně ani považovat nechce. Ovšem, všichni neděli co neděli říkáme, 

že věříme „v jednu, svatou, všeobecnou... církev". Je tato „církev svatá" 

něco mimo nás? Naše náležení do církve je též naší účastí na svatosti, 

která je dána posvěcením, tedy ospravedlněním, v Ježíši Kristu. 

Kdo byl Pavel, to celkem víme. A proto nás nepřekvapuje, že sebe 

sama označuje za „povolaného apoštola Ježíše Krista". Pavlovo konání 

i jeho autorita na ničem jiném nespočívá, než právě na tomto 

„povolání" a „poslání" (apostolos = poslaný).  

Ale kdo byli korintští křesťané, kteří jsou označování jako „svatí", 

„povolaní do stavu svatých"? Vynikající společnost? Poloviční andělé? 

Elita v tehdejším křesťanstvu? Vůbec ne!  

Z další části dopisu vysvítá, že byli mnohdy chybující, hádající se, 

nechápající, oč v křesťanství v posledku jde. Proč je tedy Pavel nazývá 

svatými? Rozhodně ne ze zdvořilosti! Ani ne v nějakém nadneseném 

významu. Ale proto, že byli „posvěceni v Kristu Ježíši". Jejich svatost je 

v prvé řadě věcí Kristovy milosti, následek vyvolení - křtu.  

Je to tedy „to Boží", co v nich bylo křtem, milostí uskutečněno. Něco, 

co tu je a co oni vlastně mají v sobě objevovat. Což ovšem  

neplatí jen o křesťanech tehdy v Korintě, ale o všech a vždy,  

tedy i o nás. 

http://farnostsj.cz/


My jsme v paradoxní situaci. Pro většinu křesťanů je svatost něco, co sice 

u druhých (světců) právem uctívají, ale co se jich samotných jakoby netýká, 

s čím nemají nic společného. A tak je už jen krůček k tomu, aby křesťan 

považoval sebe samého bez pochybností za „obyčejného člověka",  

za někoho, kdo se musí starat o svůj život jako ostatní, trochu poctivě, 

trochu ne - jak to zrovna jde - jako někdo, kdo se sice modlí, chodí  

do kostela, věří, nedělá snad velké hříchy, ale kdo je vlastně svým 

smýšlením, postojem, jistotami tak trochu jako ostatní, 

protože, jak si říká, to snad ani jinak nejde. A svatost -  

to je něco, co pro něj leží nanejvýš v budoucnosti,  

až nebude mít starosti, až bude mít čas, až děti vyrostou,  

až bude v penzi. 

Z pedagogiky je známo, že člověk, kterému se stále 

opakuje, že je neschopný, nesamostatný, prostě 

k ničemu, po čase skutečně takovým bude, že se 

přizpůsobí tomuto obrazu, který je mu stále předkládán. Zrovna tak 

křesťan, který si na sobě žádné stopy svatosti (tedy Božího působení!!) 

nepřipouští, se asi skutečně stane po čase tím, kdo je jen „jako druzí". 

Jde tedy o to namlouvat si, že jsme něco, čím ve skutečnosti nejsme? 

Vůbec ne! Jde ale o to, uznat, co s námi ve křtu udělal Kristus. Uznat,  

že skrze něj jsme se stali Božími, a proto svatými. A na tomto 

sebevědomí stavět a žít jako na nejhlubší pravdě, kterou o sobě samých 

(a taky o druhých křesťanech!) víme. 
/P.Aleš Opatrný, www.pastorace.cz/ 

Týden modliteb za jednotu křesťanů 
Letošní Týden modliteb za jednotu křesťanů začíná již příští středu, koná se ve dnech 

18. - 25. ledna 2023. Jeho mottem je tentokrát citát z proroka Izajáše:  

„Učte se činit dobro, hledejte právo" (Iz 1,17). 

Povinností všech křesťanů je usilovat o jednotu a pracovat pro ni. 
Nejdůležitější však je se za ni modlit. Jednota křesťanů je totiž dar,  
který nám už u Otce vyprosil Pán Ježíš Kristus. 
Abychom jej však mohli přijmout, musíme být na to připraveni. Proto se 
máme sjednotit v modlitbách a vyprošovat především obrácení srdcí 
křesťanů, které je podstatnou podmínkou jednoty. Musíme pro ně 
vyprošovat touhu po jednotě a po takovém jednání, které k ní vede.   
To vše se nelze naučit, to si potřebujeme vyprosit. 

Modlitba za jednotu křesťanů 
Bože všech národů, nauč nás,  

jak jít vstříc svým bratřím a sestrám z jiných církví.  
Dej, ať jsme toho schopni s otevřeným srdcem, 

abychom se dokázali učit od všech církví a kultur. 
Prameni a zdroji vší jednoty, daruj nám jednotu,  

kterou si pro nás Kristus přeje. Amen. 
/www.modlitba.cz/ 

Různá oznámení 

 

 

http://www.pastorace.cz/

