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Drazí mladí, 
zdravím vás v novém roce a hned na za-
čátku přeji každému z vás, abyste si ho 
užili a aby byl díky Bohu pestrý a šťavna-
tý. V těchto dnech nám začaly WYD 
v Panamě a většina z vás je na tom asi 
podobně jako já – sedí doma na …. peci :
-). Ale věřím, že aspoň s hrstkou našich 
zástupců budeme v modlitbě spojeni. 

A o podobné spojení prosím i v případě 
naší animátorky Justinky z Krmelína, u 
které se před několika dny projevila zá-
keřná nemoc a musela být hospitalizová-
na do Brna. Prosím moc o společnou 
modlitbu za ni, její rodinu i lékaře, kteří 
se o ni budou starat. Asi všichni už jste 
slyšeli motto letošních WYD a zároveň i 
BISCUPu o tom „být služebníkem Páně a 
odevzdanosti do jeho vůle“, slova která 
vyšla z úst Panny Marie. Je to hodně 
snadné říci, když člověk sedí v „teple na 
už zmíněné peci a nic moc mu nechybí“. 
Ale říci to v situaci, kdy s něčím bojuje, 
zvláště když je to zákeřná nemoc, to už 
je vyšší level. 

Kéž nás to slovo Panny Marie provází po 
celý tento rok a vzpomeneme si na něj 
možná právě v těch situacích, které ne-
budou podle našich představ, nebo kte-
ré budou nad naše síly. A zrovna v těch-
to chvílích ať cítíme i oporu lidí, kteří 
jsou kolem nás – podobně, jak o tom 
psala v nedávné zprávě z nemocnice Jus-
tinka - za všechny modlitby a myšlenky 
děkovala. 

Ať se vám daří, držte se… 

o. Jan + 
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Liturgické texty na únor 2019 

1. 2. 1. čtení: Zid 10,32-39; Žalm: Zl 37; Evangelium: Mk 4,26-34 
2. 2. 1. čtení: Mal 3,1-4; Žalm: Zl 24(23); 2. čtení: Zid 2,14-18; 
 Evangelium: Lk 2,22-40 
3. 2. 1. čtení: Jer 1,4-5.17-19; Žalm: Zl 71 (70); 2. čtení: 1Kor 12,31-13,13; 
 Evangelium: Lk 4,21-30 
4. 2. 1. čtení: Zid 11,32-40; Žalm: Zl 31; Evangelium: Mk 5,1-20 
5. 2. 1. čtení: Zid 12,1-4; Žalm: Zl 22; Evangelium: Mk 5,21-43 
6. 2. 1. čtení: Zid 12,4-7.11-15; Žalm: Zl 103; Evangelium: Mk 6,1-6 
7. 2. 1. čtení: Zid 12,18-19.21-24; Žalm: Zl 48; Evangelium: Mk 6,7-13 
8. 2. 1. čtení: Zid 13,1-8; Žalm: Zl 27; Evangelium: Mk 6,14-29 
9. 2. 1. čtení: Zid 13,15-17.20-21; Žalm: Zl 23; Evangelium: Mk 6,30-34 
10. 2. 1. čtení: Iz 6,1-2a.3-8; Žalm: Zl 138(137); 2. čtení: 1Kor 15,1-11; 
 Evangelium: Lk 5,1-11 
11. 2. 1. čtení: Gn 1,1-19; Žalm: Zl 104; Evangelium: Mk 6,53-56 
12. 2. 1. čtení: Gn 1,20-2,4a; Žalm: Zl 8; Evangelium: Mk 7,1-13 
13. 2. 1. čtení: Gn 2,4b-9.15-17; Žalm: Zl 104; Evangelium: Mk 7,14-23 
14. 2. 1. čtení: Gn 2,18-25; Žalm: Zl 128; Evangelium: Mk 7,24-30 
15. 2. 1. čtení: Gn 3,1-8; Žalm: Zl 32; Evangelium: Mk 7,31-37 
16. 2. 1. čtení: Gn 3,9-24; Žalm: Zl 90; Evangelium: Mk 8,1-10 
17. 2. 1. čtení: Jer 17,5-8; Žalm: Zl 1; 2. čtení: 1Kor 15,12.16-20; Evangelium: Lk 6,17.20-26 
18. 2. 1. čtení: Gn 4,1-15.25; Žalm: Zl 50; Evangelium: Mk 8,11-13 
19. 2. 1. čtení: Gn 6,5-8;7.1-5.10; Žalm: Zl 29; Evangelium: Mk 8,14-21 
20. 2. 1. čtení: Gn 8,6-13.20-22; Žalm: Zl 116B; Evangelium: Mk 8,22-26 
21. 2. 1. čtení: Gn 9,1-13; Žalm: Zl 102; Evangelium: Mk 8,27-33 
22. 2. 1. čtení: 1Petr 5,1-4; Žalm: Zl 23(22); Evangelium: Mt 16,13-19 
23. 2. 1. čtení: Zid 11,1-7; Žalm: Zl 145; Evangelium: Mk 9,2-13 
24. 2. 1. čtení: 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Žalm: Zl 103(102); 2. čtení: 1Kor 15,45-49; 
 Evangelium: Lk 6,27-38 
25. 2. 1. čtení: Sir 1,1-10; Žalm: Zl 93; Evangelium: Mk 9,14-29 
26. 2. 1. čtení: Sir 2,1-13; Žalm: Zl 37; Evangelium: Mk 9,30-37 
27. 2. 1. čtení: Sir 4,12-22; Žalm: Zl 119; Evangelium: Mk 9,38-40 
28. 2. 1. čtení: Sir 5,1-10; Žalm: Zl 1; Evangelium: Mk 9,41-50 

Společenství 
Máte možnost využít týmu ze Vsi a pozvat si někoho z týmáků do spolča - na popovídání, po 
domluvě i na určité téma. S požadavkem se můžete obrátit na o. Jana (733 676 604).  
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PROMLUVA SV. OTCE... 

Při křtu ukazuje Ježíš svůj vztah k lidu a k Otci 
promluva před polední modlitbou Anděl Páně 

Náměstí sv. Petra v Římě, 13. 1. 2019 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
Dnes, na konci liturgické doby 
vánoční máme svátek Křtu Pá-
ně. Liturgie nás vybízí, abychom 
plněji poznali Ježíše, jehož na-
rození jsme slavili před nedáv-
nem; a proto nám evangelium 
(srov. Lk 3,15-16.21-22) před-
stavuje dva důležité prvky: 
vztah Ježíše k lidu a vztah Ježíše 
k Otci. 

Vyprávění o křtu, který udělil Jan Křtitel Ježíšovi ve vodách Jordánu, nám ukazuje nejprve roli 
lidu. Ježíš je mezi lidem. To není jenom scénické pozadí, nýbrž podstatný prvek této události. 
Před ponořením do vody se Ježíš „vnoří“ do zástupu, sjednocuje se s ním a plně přijímá lid-
ský úděl, sdílí všechno kromě hříchu. Ve svojí božské svatosti, jež je plna milosti a milosrden-
ství, se Boží Syn stal tělem právě proto, aby na sebe vzal a sňal hřích světa. Přijal naše ubo-
hosti, naše lidství. Proto je dnešek také epifanií, neboť tím, že se Ježíš nechává od Jana po-
křtít uprostřed svého kajícího lidu, ukazuje logiku a smysl svého poslání. 

Spojen s lidem, který prosí o křest obrácení u Jana Křtitele, sdílí Ježíš také hlubokou touhu 
lidu po vnitřní obnově. A Duch svatý, který na Něho sestupuje »v tělesné podobě jako holu-
bice« (v.22) je znamením, že s Ježíšem začíná nový svět, „nové stvoření“, jehož součástí jsou 
všichni, kdo přijímají Krista do svého života. Také pro každého z nás, kteří jsme byli s Kristem 
znovu zrozeni ve křtu, platí Otcova slova: »Ty jsi můj milovaný Syn, v tobě mám zalíbe-
ní« (v.22). Tato Otcova láska, které se nám všem dostalo v den našeho křtu, je plamen, za-
žehnutý v našem srdci, a potřebuje se živit modlitbou a činorodou láskou. 

Druhý prvek, na který poukazuje evangelista Lukáš po Ježíšově vnoření do lidu i vod Jordánu, 
je Ježíšovo „pohroužení“ do modlitby, tedy do společenství s Otcem. Křest je začátkem Ježí-
šova veřejného života i poslání ve světě. Je poslán Otcem zjevit Jeho dobrotu a lásku k lidem. 
Toto poslání dovršuje v ustavičném a dokonalém sjednocení s Otcem i Duchem svatým. Také 
poslání církve a každého z nás, aby bylo věrné a přinášelo ovoce, je povoláno „naroubovat 
se“ na Ježíšovo poslání. Evangelizace a apoštolát se musí neustále obrozovat modlitbou, aby 
křesťanské svědectví bylo zřetelné nikoli podle lidských projektů, nýbrž podle Božího plánu 
a stylu. 
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Drazí bratři a sestry, svátek křtu Páně je vhodná příležitost, abychom s vděčností a přesvěd-
čením obnovili svoje křestní sliby a zavázali se žít každý den důsledně podle křtu. Je velmi 
důležité, jak jsem vám již mnohokrát řekl, abychom znali datum svého křtu. Mohl bych 
se zeptat, kdo z vás zná datum svého křtu? Všichni určitě ne. Jestli někdo z vás neví, ať se po 
návratu domů zeptá svých rodičů, prarodičů, strýců, kmotrů, rodinných přátel: Kdy jsem byl 
pokřtěn? Kdy jsem byla pokřtěná? A zapamatujte si toto datum, které je třeba v srdci střežit 
a každoročně slavit. 

Ježíš, který nás spasil nikoli pro naše zásluhy, ale uskutečněním nezměrné Otcovy dobroty, 
ať nás učiní milosrdnými vůči všem. Panna Maria, Matka Milosrdenství, ať nás vede 
a je nám  vzorem. 

Přeložil Milan Glaser 

Převzato z webu www.radiovaticana.cz 

Silvestr na Středisku 
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XIII. Střediskový ples 
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Vaření  KDYKOLI Stará Ves n/O. 

Jíst je potřeba a na akcích ve Staré Vsi vždycky vyhládne, proto nevá-
hejte a přihlaste se na službu druhým, kterou ocení vždycky. Pokud 
toto umění neovládáš, není problém přijet jen jako pomocník a něco 
odkoukat.  Vděčni ti budou nejen účastníci, ale i týmáci za pomoc. 

Panama víkend 25. — 27. 1. DSM Stará Ves n. O. 
Nejedeš do Panamy na Světové dny mládeže a chtěl bys aspoň trochu zažít jejich 
atmosféru? Pak přijeď do Staré Vsi na Panama víkend. Přihlašování na dcm.doo.cz. 

Večer mladých 20. 2. Sál biskupství, Ostrava 

Na co se můžete těšit? 

Děkanátní ples 8. 2. Kulturní dům Příbor 
Těší se na vás animátoři děkanátu Nový Jičín. Rezervace na mladeznj.signaly.cz. 

Animátoři I 15. — 17. 2. DSM Stará Ves n. O. 

Mnozí synodní otcové zdůraznili, že migranti 
jsou jakýmsi paradigmatem schopným vnést 
světlo do naší doby, obzvláště co se týče mlá-
deže. Připomínají nám původní povolání víry 
neboli skutečnost, že jsme „cizinci a přistěho-
valci na této zemi“ (Žid 11,13).  



Keep smiling 
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„Jsme vegani. Co si můžeme 
ve vaší restauraci objednat?“ 
„Taxíka!“ 

Godzilla vs. King Kong. Kdo myslíte, že by vyhrál? 
Ani jeden. Chuck Norris totiž nenechá své domácí mazlíčky bojovat mezi sebou. 

"Politici vždycky mluvili jako kniha, 
akorát někteří potřebovali do vazby." 

„A to uklízíš doma sama?“ 
„Ale ne, manžel se na mne přitom kouká.“ 

Se ženou jsme se smáli, že jsme oba takový soutěživý typy. 
Já jsem se smál víc. 

Dvě blondýnky v kabrioletu si zajedou pro noviny. Najednou jedna z nich říká: 
„Jejda, začalo pršet, rychle do auta!” 
Druhá blondýnka odpovídá: 
„Jak asi, když jsme si tam zabouchly klíče?!” 


