
 
1. prosince – 7. prosince 2014, DOBA ADVENTNÍ, I. týden

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

Pondělí 
1.12. 

Památka  
sv. Edmunda 

Kampiána 
St. Jičín 17:30 

za živou a zem
Pekárkovu a Krutílkovu

Úterý 
2.12. 

Úterý po 1. neděli 
adventní St. Jičín 8:30 

na úmysl otce biskupa Františka 
Václava Lobkowicze

Středa 
3.12. 

Památka  
sv. Františka 
Xaverského, 

kněze 

Loučka 16:00 mše svatá

St. Jičín 

17:30 
 
 
 

18:30 

za † Jaromíra Kapustu
bratra, rodič
požehnání a
Marie pro rodinu
modlitební spole

Čtvrtek 
4.12. 

Památka sv. Jana 
Damašského, 

kněze 

Petřkovice 16:00 mše svatá

Bernartice 17:30 
za † Jana Šimí
z obou stran, 2 sestry a živou 
rodinu 

Pátek 
5.12. 

1.pátek v měsíci 
zasvěcený 

Božskému Srdci 
Ježíšovu 

St. Jičín 

15:00 
16:00 
17:30 

pohřeb –
svátost smíř
za † Františka Urbana
† švagrovou, živou rodinu, 
Boží ochranu a P

Bernartice 16:00 
17:30 

svátost smíř
za † Karla Klose

Sobota 
6.12. 

Památka  
sv. Mikuláše,  

1.sobota v měsíci 
zasvěcená Nejsv. 

srdci Panny 
Marie 

Bernartice 7:30 
za † Vítězslava Janebu
† rodiče, kř
po mši sv

St. Jičín 

16:30 
17:30 

Fatima 
za † Františka Pavlíka
manželku, rodi
duše v oč

Neděle 
7.12. 

2. NEDĚLE 
ADVENTNÍ 

Památka  
sv. Ambrože 

 
sbírka  

na biskupství 

St. Jičín  7:45 

za † Marii Horákovou 
k nedožitým 100
† manžela,
Boží ochranu a P

Loučka 7:45 mše svatá

Bernartice 9:15 za farníky

St. Lhota 10:00 mše svatá

prosince 2014, DOBA ADVENTNÍ, I. týden 
 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JI
Vydáno pro vnit řní pot

    30.11.2014 – 1. nedě
„Nejmocnější je ten, kdo p

Chtěl bych vzpomenout na jeden krásný výlet, který jsem kdysi zažil s
ministranty. Bylo to na začátku září. Neměl jsem moc času, a tak jsem naplánoval 
alespoň krátký půldenní výlet pro nejmenší. Program byl jednoduchý: jeli jsme 
dvě zastávky vlakem a odtud jsme šli pěšky zpátky k
si udělali ohýnek a opekli si na něm párky. Putování jsme si zpříjemnili hrou 
zvanou plížení, chvílemi jsme si jen tak povídali.
jedné věty: svezli jsme se kousek vlakem a po cestě zpátky jsme si opekli 
špekáčky. Avšak dětem to úplně stačilo.
rozzářené dětské oči, šťastné z toho, že mohly jet vlakem, nadšené z
ohně, radostně hrající plížení. 

Mnoho se dnes mluví o výchově. Kolik tun papíru se popíše, aby se 
analyzovala naše současná civilizace a hledaly se ideální způsoby výchovy. Máme 
množství metod, pomůcek i léků –
o moc šťastnější než kdysi. Čím to 
Díky našemu zářijovému výletu jsem si znovu připomenul, že děti potřebují 
především náš čas a pozornost. A to je patrně to nejtěžší. Proč ten výlet 
vzpomínám? Začíná advent. Je to doba přípravy 

malebné adventní písně a budeme postupně rozsvěcovat svíce na adventním 
věnci. Rok co rok si kladu otázku, jak správně prožívat advent, aby to nebyla jen 
nějaká fraška, ale skutečně plodně prožitý čas.

Zkusme se v adventu modlit za seb
abychom během vánočního volna měli odvahu dávat svůj 
čas svým blízkým, především dětem. Chápu, že před 
Vánocemi není moc času ke ztišení. 
Vánoce prožít smysluplně, než že se na ně připravíme.

 Svět kolem nás žije ve shonu co nejvíc nakoupit, nazdobit, dobře se najíst a co 
nejvíc toho zhlédnout v televizi. Abychom nepodlehli tomuto tlaku, potřebujeme 
posilu. Samo nám to do klína nespadne.
Máme se modlit. To víme a v kostele to slyší
hlouběji zamyslíme, uvědomíme si, že to zase není tak málo. A věřím, že dík
upřímné modlitbě dokážeme už nyní v

Úmysl mše svaté 

za živou a zemřelou rodinu 
Pekárkovu a Krutílkovu 

na úmysl otce biskupa Františka 
Václava Lobkowicze 
mše svatá 

Jaromíra Kapustu, rodiče, 
bratra, rodiče Pavlíkovy 
požehnání a ochranu Panny 
Marie pro rodinu 

odlitební společenství  
á 

Jana Šimíčka, rodiče 
obou stran, 2 sestry a živou 

– Marie Frydrychová � 
svátost smíření 

Františka Urbana, 
švagrovou, živou rodinu,  

Boží ochranu a Panny Marie 
svátost smíření 

Karla Klose a rodiče 
Vítězslava Janebu a  

, křest-Anna Gavlasová, 
o mši sv.Fatimský apoštolát 

Františka Pavlíka, 
manželku, rodiče a sourozence, 

očistci 
Marii Horákovou 

nedožitým 100letům,  
manžela, živou rodinu,  

Boží ochranu a Panny Marie 
svatá 

farníky 

mše svatá 

FARNOSTI STARÝ JI ČÍN  
ní pot řebu farnosti Starý Ji čín  

1. neděle adventní     1./ro čník VI.   

jší je ten, kdo přemůže sám sebe.“

 

Chtěl bych vzpomenout na jeden krásný výlet, který jsem kdysi zažil s malými 
ministranty. Bylo to na začátku září. Neměl jsem moc času, a tak jsem naplánoval 
alespoň krátký půldenní výlet pro nejmenší. Program byl jednoduchý: jeli jsme 
dvě zastávky vlakem a odtud jsme šli pěšky zpátky k našemu kostelu. Cestou jsme 

a opekli si na něm párky. Putování jsme si zpříjemnili hrou 
zvanou plížení, chvílemi jsme si jen tak povídali. Náš výlet by se dal shrnout do 
jedné věty: svezli jsme se kousek vlakem a po cestě zpátky jsme si opekli 
špekáčky. Avšak dětem to úplně stačilo. Přiznám se vám, že ještě dnes vidím ty 

toho, že mohly jet vlakem, nadšené z rozdělávání 

Mnoho se dnes mluví o výchově. Kolik tun papíru se popíše, aby se 
analyzovala naše současná civilizace a hledaly se ideální způsoby výchovy. Máme 

– ale nemyslím si, že by současné děti byly  
o moc šťastnější než kdysi. Čím to je? Možná, že zapomínáme na to podstatné. 
Díky našemu zářijovému výletu jsem si znovu připomenul, že děti potřebují 

a pozornost. A to je patrně to nejtěžší. Proč ten výlet 
doba přípravy na Vánoce. V kostele budou znít 

malebné adventní písně a budeme postupně rozsvěcovat svíce na adventním 
věnci. Rok co rok si kladu otázku, jak správně prožívat advent, aby to nebyla jen 
nějaká fraška, ale skutečně plodně prožitý čas. 

adventu modlit za sebe a za své rodiny, 
abychom během vánočního volna měli odvahu dávat svůj 
čas svým blízkým, především dětem. Chápu, že před 
Vánocemi není moc času ke ztišení. Jak ale jinak chceme 

Vánoce prožít smysluplně, než že se na ně připravíme. 

shonu co nejvíc nakoupit, nazdobit, dobře se najíst a co 
televizi. Abychom nepodlehli tomuto tlaku, potřebujeme 

posilu. Samo nám to do klína nespadne. Navenek to vypadá jako banální úkol. 
Máme se modlit. To víme a v kostele to slyšíme často. Když se nad tím ale 
hlouběji zamyslíme, uvědomíme si, že to zase není tak málo. A věřím, že díky 
upřímné modlitbě dokážeme už nyní v adventu moudře rozlišovat, co ještě 



musíme, co je důležité, a co bychom sice mohli udělat, ale nestojí nám to  
za námahu a vlastně to ani nemá skutečnou hodnotu.  

Věřím, že díky této modlitbě nalezneme sílu umět se během Vánoc radovat 
z toho, že máme na sebe čas, že jsme jako rodina spolu, že si můžeme popovídat 
nebo někam spolu zajít. Všichni to potřebujeme, ale děti zvlášť. Děti často dostanou 
množství hraček, aby se zabavily a daly nám pokoj. To, co však ve skutečnosti 

potřebují, je náš čas. Dárky jsou důležité. Ale ještě důležitější je, aby dárek byl 
vyjádřením rodičovské lásky. Děti nepotřebují na prvním místě dárky, děti potřebují 
naši lásku. Chápu, že když děti nebudou mít pod stromečkem tolik dárků jako jejich 
kamarádi, budou se na nás možná trochu zlobit. Buďme si však jistí, že za deset, 
dvacet či čtyřicet let nebudou vzpomínat na nablýskané hračky, ale na přítomnost 

rodičů, kteří je měli opravdu rádi.  

Dnešní puberťák bude brblat, že nedostal nový mobil, aby se vyrovnal svým 
vrstevníkům. A když ho táta během Vánoc vytáhne na hory, bude mu znuděně dávat 
najevo, jak ho to nebaví. Za dvacet let si však na nový mobil nevzpomene.  
A za třicet let jeho nejhezčí vzpomínka z doby dospívání bude, jak ho táta během 
Vánoc vytáhl na hory a povykládal si s ním poprvé jako rovný s rovným. Je to  
na první pohled banální úkol, který dnes nabízím jako náplň adventu – modlit se, 
abychom během vánočního volna měli odvahu dávat svůj čas svými blízkým. Když to 
však domyslíme do důsledků, není to žádná maličkost. Dobře prožité Vánoce nám 
nespadnou do klína. Záleží jen a jen na nás. 

/z knihy Mozaika, napsal Pavel Moravec, nakl.Cesta 2013/ 

Různá oznámení 

Milé dětiMilé dětiMilé dětiMilé děti, , , , v neděli 7.prosince 2014 v našem kostele Sv. Václava  

na Starém Jičíně budeme po mši svaté očekávat vzácnou návštěvu! 

Měl by k nám přijít svatý Mikuláš. Proto všechny děti přijďte,  

ať uděláme Mikuláši velkou radost. Moc se na Vás těšíme!!! 

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

FARNÍ RODINNÁ HRA - Úkoly pro rodinu z páteční dětské mše svaté 

• Ztišit se, promyslet, jak v naší rodině prožijeme advent. Možnosti: společná 
výroba věnce (možnost požehnání v neděli na mši svaté), společná adventní 
večerní modlitba, četba Písma, myšlenky,…Děti mají možnost si v neděli po mši 
svaté vyzvednout obrázek andílka s úkolem na následující adventní týden. 

• Snažit se být andělem, poslem dobrých zpráv pro druhé – potěšit, něco 
pěkného pro druhé udělat, navštívit nemocné, osamělé . . .  

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

ADVENTNÍ HRA VE FARNOSTI 
V Písmu svatém je na mnoha místech řeč o andělech. Setkáváme se s nimi 

ve Starém i Novém zákoně. Celý život Ježíše Krista je obklopen působením 
andělů. Zvláště v souvislosti s Ježíšovým narozením a dětstvím je to patrné, 
proto jsme pro letošní adventní přípravu vybrali motiv anděla. 

Chceme být pro druhé nositeli dobrých zpráv, pomocníky a ochránci – 
často neviditelnými. 

Chceme být těmi, kdo v modlitbě chválí Boha za všechno, co nám dává. 
Po adventní nedělní mši svaté si děti budou moci v kostele vyzvednout 
obrázek anděla a kartičku s úkolem inspirovaným textem nedělního 
evangelia. Doma pak budou mít anděla na očích a celý týden se budou snažit 
plnit „andělův" úkol. Na konci týdne si mohou anděla vybarvit.  
S vybarvenými anděly si můžete ozdobit pokojíček nebo okno, můžete jej 
někomu darovat, ... nebo je pak můžete přinést do kostela na vánoční dětskou 
mši sv., kde je přineseme v obětních darech Pánu Ježíši a na závěr rozdáme 
pro radost našim farníkům.   

Advent v rodině 
Ke společné večerní modlitbě u adventního věnce můžete pro inspiraci 

použít tuto adventní večerní modlitbu: po znamení kříže může následovat 
krátké zamyšlení nad uplynulým dnem (čeho lituji, zač děkuji)  
� Modlitba Anděl Páně 
� Četba z Božího slova toho dne nebo myšlenka, např. z Průvodce 

adventem 
� MODLITBA NAŠÍ RODINY (všichni se mohou držet za ruce): 

Dobrý Bože, náš Otče, 
Ty jsi o nás věděl dřív, než jsme se narodili. 

Ty jsi chtěl, abychom spolu patřili do jedné rodiny. 
Pomáhej nám, prosíme, abychom se měli stále více rádi, 

abychom si navzájem pomáhali, odpouštěli si a dělali si radost. 
Dej, ať jsme k sobě navzájem pozorní a neseme spolu vše dobré i zlé. 

Dej, ať nás spojuje vzájemná láska, abys mohl být stále uprostřed nás. 
Dej, ať všechno od Tebe i od druhých přijímáme s vděčností. 

Ukaž nám, jak může naše rodina pomáhat nemocným, 
osamělým a starým lidem. 

Žehnej také ostatním rodinám v naší farnosti, 
zůstávej s námi se všemi svou milostí, dobrotou, 

svým slovem i požehnáním. 
Panno Maria, svěřujeme se do Tvé mateřské ochrany, 

přimlouvej se za nás ve všech našich potřebách. Amen. 

Rodiče i děti si navzájem křížkem na čele udělí požehnání. 


