
 

 

23. ledna – 29. ledna 2023, LITURGICKÉ MEZIDOBÍ, Žaltář III.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

23.1. 

3.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

24.1. 

Památka sv. Františka 

Saleského, biskupa  

a učitele církve 

- - není mše svatá 

Středa 

25.1. 

Svátek  

Obrácení svatého 

Pavla, apoštola 

St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní, za † rodinu 

Janyškovu, Šnajdrovu, duše 

v očistci, ochranu Boží a Panny 

Marie pro živé rodiny 

Čtvrtek 

26.1. 

Památka  

sv. Timoteje a Tita 
- - není mše svatá 

Pátek 

27.1. 

3.týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 18:00 

za živé a † zpěváky a varhaníky 

z naší farnosti 

Sobota 

28.1. 

Památka sv. Tomáše 

Akvinského, kněze  

a učitele církve 

Palačov 17:30 mše svatá v kapli 

St. Jičín 19:00 TICHÁ ADORACE /do 21:00/ 

Neděle 

29.1. 

4. NEDĚLE  

V MEZIDOBÍ 

St. Jičín 8:00 

za † Otakara Vahalíka, † rodiče, 

† prarodiče, † švagra, duše 

v očistci s prosbou o Boží 

požehnání a ochranu 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 tichou sbírku z minulé neděle na opravy kostela, která vynesla na Starém Jičíně 
15786,- v Loučce 4400,- a ve Starojické Lhotě 4140,- Kč. 

* V pátek bude kvůli přednášejícímu mše sv. až v 18.00 a po ní bude přednáška zvláště  
pro biřmovance o Písmu sv. 

* Příští neděli po mši v 9.15 bude na faře setkání rodičů a dětí připravujících se k 1. přijímání  
– rodiče, prosím, mailem mi potvrďte tuto schůzku. 

* Vzadu na stolku máte k rozebrání biblické texty na každý den. Je to pro ty, kdo se chtějí 
lépe připravit na mši svatou.  

* Děkuji všem, kdo koledovali v naší farnosti v rámci Tříkrálové sbírky. 

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

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 

22.1.2023            3. neděle v mezidobí            9./ročník XIV.                                
Ježíš hlásal evangelium o Božím království a uzdravoval mezi lidem každou nemoc. 

Bůh není schovaný v popsaných stránkách 

nebo kdesi mezi nimi.  

Nevypadne, když Bibli obrátíš a zatřepeš s ní. 

Boží slovo se děje, když někdo opakovaně  

a se zájmem Bibli čte. Zjednodušeně řečeno: 

Boží slovo je událost, nikoliv zápis. 

Když čteš Bibli s úmyslem nalézt Boží slovo,  

v určitém momentu se v tobě stane. 

To není dopředu vypočítatelné. 

To se nedá dopředu naplánovat ani odhadnout. 

Bůh je ve vztahu k nám vždy svobodný, 

vždycky nás překvapí jako emauzské učedníky: 

„Byl s námi, a my jsme jej nepoznali!“ 

Kdyby Bible začala mluvit... 
Celá Bible je zpráva o tajemné, nepochopitelné lásce Boha k člověku. 

Kdyby celé Písmo svaté začalo mluvit, kdyby se nějakým zázrakem 

změnilo všechno psané slovo na slovo mluvené, v hlas, volal by tento 

hlas mohutněji než mořský příboj: „Bůh vás miluje!“ 

Pouze ty texty z Bible, které jsme často a dlouze meditovali, nám 

odhalují ta největší bohatství. Při meditativním čtení Bible není cílem 

naučit se něčemu novému. Naopak jde výhradně o věci, které dávno 

známe a které jsme již mnohokrát slyšeli. Cílem je chápat srdcem to,  

co jsme předtím chápali jen rozumem. 

Neznat Písmo znamená neznat Krista. (Jeroným) 

Bible o Bibli 
Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům... 

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj... 

Přijměte také meč Ducha, jímž je slovo Boží.  (Ef 6,12-13.17) 

Svítilnou mým nohám je tvé slovo a světlem na mé stezce. (Žl 119,105) 

/www.vira.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 

Letošní Tříkrálová sbírka je za námi  

a přinášíme čerstvá čísla výtěžků. Máme 
radost! Minulá rekordní čísla už zase neplatí 

a padly rekordy nové. Kasičky ve všech obcích spadajících pod novojičínskou 

charitu tříkrálové sbírky obsahovaly zase větší obnosy než vloni i předešlých 
letech. 

Do sbírky se letos zapojilo 113 skupin dobrovolníků – převážně dětí, které 

obešly téměř celé námi spravované území. V některých skupinách se 
„prostřídalo“ více dětí, takže celkem za tímto výsledkem stojí armáda téměř 

470 dobrovolníků. V Novém Jičíně a jeho místních částech to bylo přesně  

60 skupin, což je nejvíce za dobu trvání sbírky.  

Kasičky ovšem byly mnohem lehčí než v letech předešlých. Mincí ubývá, 

v kasičkách nacházíme především bankovky. Vzácné nejsou už ani hodnoty 
2000 a 1000,- Kč. Je pro nás velkým závazkem, abychom svěřené peníze 

použili co nejlépe a aby pomáhaly tam, kde mají. K tomu ovšem potřebujeme 

i vás. Víte-li o někom, kdo se nachází v těžké životní situaci, neváhejte jej 
odkázat na nás. Snad budeme umět pomoci.  

Se všemi koledníčky se letos potkáme 26.2.2023 v kině Květen. Těšíme se! 
       /www.charitanj.cz/ 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2023 

MÍSTNÍ ČÁST OBCE VEDOUCÍ SKUPINEK VYKOLEDOVÁNO 

Janovice B. Kovařčíková 17.514,- 

Jičina  P. Vahalík, P. Rosa 24.780,- 

Loučka J. Šimíček, A. Hasalová, V. Hasalová, L. Hasal 37.725,- 

Palačov  M. Vahala 13.318,- 

Petřkovice J. Gajdošíková, J. Janýška 18.969,- 

Starojická Lhota J. Mojžíšková, G. Šnirchová, M. Šustek 36.024,- 

Starý Jičín H. Sládečková, V. Hasalová, M. Cigánek 27.391,- 

Vlčnov H. Janovská, P. Rybářová, L. Vašendová,  

J. Hasalová, O. Bendová 

36.868,- 

Celkem 2023 
 

212.589,- 

Celkem 2022 
 

199.277,- 

Přinášíme výzvu apoštolského administrátora  

Mons. Martina Davida k modlitbě a úsilí o jednotu  

před druhým kolem prezidentské volby 

Drazí bratři a sestry, 

zdravím vás uprostřed Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který je pro 
nás výzvou k hledání spojnic mezi křesťany různých církví. Je však také 
výzvou k tomu, abychom vytrvale usilovali o jednotu společenství církve,  
ve kterém žijeme. Zvláštním způsobem je to výzva i pro tyto dny, kdy je  
celá společnost včetně církve polarizována volební kampaní před 
prezidentskou volbou. Prosím, nepodporujme vytváření nepřátelských 
táborů šířením nenávisti a strachu. Není to nic, co by nám křesťanům  
mělo být vlastní. 

Nenechme se strachem ovládnout. Ježíš Kristus nám říká, ať se naše 
srdce nechvěje a neděsí. Snad i k naší současné situaci směřují slova 
papeže Františka z encykliky Fratelli tutti o tom, že strach mnozí politici  
šíří jako marketingovou zbraň. „Nejúčinnější způsob, jak ovládat druhé  
a postupovat dopředu bez ohledu na kohokoli, je rozsévat beznaděj, 
ustavičně zastrašovat, a to i pod rouškou obrany určitých hodnot.“  
(Fratelli tutti 15) 

Kristus je nositelem pokoje, který chce přinést také naší zemi. Proto se 
především sjednocujme v modlitbě s Kristem. Jeho prosme ve společné 
modlitbě o to, aby naše země měla dobrého prezidenta, a podle svého 
svědomí k tomu každý z nás přispějme svým hlasem. 

K tomu vám žehnám 

+ Martin David, apoštolský administrátor 

Modlitba za prezidenta 

Bože, tobě patří všechno na nebi i na zemi,  

a ti, kdo vládnou, jsou ve tvých službách; 

vyslyš naše prosby za budoucího nejvyššího představitele našeho státu: 

pomáhej mu, ať poznává, co je správné, a dobře vykonává svůj úřad, 

aby byl vždycky zajištěn právní řád a svobodné rozvíjení lidské osobnosti. 

Prosíme o to skrze tvého Syna, našeho Pána Ježíše Krista. Amen. 

Modlitba za voliče 

Dobrý Bože, shlédni na lid, který se chystá rozhodovat o své budoucnosti. 

Svěřujeme ti voliče prezidentského hlasování, 

kéž se rozhodují uváženě, podle svého nejlepšího přesvědčení. 

Prosíme o moudrost pro každého z nás, 

aby naše volba přinesla dobro naší zemi. Amen. 


