
 

14. – 20. prosince 2015, ADVENT, Žaltář III. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

14.12. 

Památka sv. Jana 

od Kříže, kněze  

a učitele církve 
St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

15.12. 

Úterý po 3. neděli 

adventní 
St. Jičín - není mše svatá 

Středa 

 16.12. 

 Středa po 3. 

neděli adventní 
St. Jičín 

14:00 

15:45 

 

 

 

 

 

 

 

pohřeb–Rudolf Kalíšek  

za † Vlastu Segeťovou,  

† dvoje rodiče, za † 

Ludmilu Segeťovou a 

manžela, za živé a † 

rodiny, Boží ochranu,  

ochranu Panny Marie a za 

duše v očistci, po mši svaté 

modlitební společenství  

Čtvrtek 

17.12. 

Čtvrtek před 

Štědrým dnem 
Bernartice 17:30 

za † Růženu Bayerovou, 

manžela a živé rodiny 

Pátek 

18.12. 

Pátek před 

Štědrým dnem 

St. Jičín 15:45 

za † Jaroslavu 

Heraltovou, † manžela,  

za rodinu Heraltovu a 

Bezděkovu a za ochranu 

Panny Marie 

Bernartice - není mše svatá 

Sobota 

19.12. 

Sobota před 

Štědrým dnem 
St. Jičín 9:15 

za †Annu Hanzelkovou, 

manžela, dvoje rodiče a 

za živou rodinu a ochranu 

Boží a Panny Marie 

Neděle 

20.12. 

 

 

4. NEDĚLE 

ADVENTNÍ 
 
 

St. Jičín  9:15 

za † rodiče Krutílkovy, 

bratra Karla, dvě 

švagrové, duše v očistci, 

dar zdraví a Boží 

požehnání pro živé rodiny 

Bernartice 9:15 za † Aloise Horuta 

St. Lhota 10:30 mše svatá        /P.Pawel Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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     13.12.2015 – 3. neděle adventní     3./ročník VII.  

„Nejlépe se veselíš, když se s bratrem rozdělíš.“ 
 

 

          Prožíváme advent, (adventus = příchod) který trvá maximálně 4 týdny. 

Připomínáme si dlouhá tisíciletí čekání na 

Spasitele. Ježíšův příchod ve slávě  

na konci časů, bude pro nás předznamenáním 

v okamžiku naší smrti, a to je nejdůležitější 

moment našeho života. 

          Advent je doba, která nás vede k radostnému očekávání Ježíše Krista, 

který přijde. Ježíš stále ještě přichází. On přišel v těle, stále přichází a ještě přijde 

na konci časů. Přichází například v modlitbě, při mši sv., když čteme Písmo sv., 

když se setkáváme s druhými lidmi v událostech našeho života.  

   My křesťané se máme učit být citliví na jeho přicházení. Každé místo, každá 

rodina se má stát místem, kde Pán přichází. Má být tím Betlémem, kde se rodí 

stále znovu. K tomu není nic potřeba.  

   Advent je však v dnešní době nějaký ukradený. Přebíjí jej pracovní shon,  

do toho jsou besídky, koncerty, oslavy, úklid, pečení apod. A pak to hlavní  

o Vánocích utíká. Někteří lidé nemají vánoce rádi, právě kvůli tomu shonu.  

Je třeba dát prioritu tomu, co je podstatné. Vzpomeňme si na vánoční Boží slovo, 

vždyť svatý Josef s Pannou Marií nenachystali tehdy v Betlémě nic. Využili toho, 

co tam zrovna bylo. To je úžasné, Boží Syn přišel na svět a vůbec nic k tomu 

nepotřeboval. Jen srdce Panny Marie, srdce svatého Josefa a nyní potřebuje 

srdce naše. 

          V úterý 8. prosince byl v Římě zahájen Svatý rok milosrdenství.                        

Papežem byla nabídnuta možnost otevřít Svatou bránu i v jednotlivých diecézích, 



a to především v katedrále, ale i ve významných svatyních. Všechna tato místa se 

mají stát příležitostí setkat se s Boží milosrdnou láskou.  

        Připravujeme se letos znovu na Vánoce, na oslavu narozenin našeho Pána.                                 

Chceme však jenom oslavit Vánoce nebo chceme něco víc?   

        Díky Božímu milosrdenství přišel Ježíš Kristus před dvěma tisíci lety na tuto 

zem jako Spasitel. Pokud však v našem životě nepřišel do našeho srdce, tak jsme 

bohužel vedle.                                                                                                                        

         Nechybí nám křesťanům ta silná osobní zkušenost ze setkání s Ježíšem? 

Změnilo to náš život? Opravdu čekám na příchod Pána?  

Očekávejme, vyhlížejme a připravujme se na setkání s Pánem. 

Ať nepropásneme okamžiky našeho života. Ježíši Kristu stačí jen pár lidských srdcí, 

aby přišel na svět znovu – skrze nás. Ať Bůh přebývá v našich srdcích! 

Prožití Vánoc s Kristem v srdci přeje všem P. Milan Těžký 

/farnost Hovorany/ 

Různá oznámení 

Letošní zdobení vánočních stromků se v našem kostele uskuteční v sobotu  
19. 12. od 13:00 hodin. Rádi uvítáme všechny, kteří se této pěkné akce chtějí 
zúčastnit, a pomoci tak zkrášlit náš Boží dům. Všem upřímné Pán Bůh zaplať. 

V úterý 15. prosince bude v našem kostele na Starém Jičíně vystupovat 
vynikající kytarista Štěpán Rak. Začátek koncertu v 18:30 hodin, vstupné  
Kč 100,-. Předprodej vstupenek na tel.603 178 235. 

V pátek 18. prosince se v prostorách Orlovny v Novém Jičíně-Loučce uskuteční 
adventní koncert od 18 hodin. Zazní skladby slavných autorů (Bach, Beethoven, 
Dvořák, Chopin, Martinů, aj.). Účinkují: Veronika Zajícová (zpěv), Ladislav 
Mariaš (violoncello), Marie Šumníková (klavír) a Mgr. Roman Rucký (klavír). 
Akce je spolufinancována z grantu města Nový Jičín. Vstupné dobrovolné. 

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

MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJE SVĚT 

3. neděle adventní  - Motto: PŘIJÍMAT DRUHÉ 

Biblické poselství: Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí… (srov. Lk 3,10-18) 

Podnět k promluvě: K Janu Křtiteli přicházejí různé skupiny lidí  

a kladou mu otázku: „Co máme dělat?“ „Kdo má dvoje šaty, ať se rozdělí s tím, 

kdo nemá žádné. Kdo má něco k jídlu, ať jedná stejně.“ Jan nedává vyčerpávající 

návod, ale doporučuje celníkům, vojákům a ostatním, aby si víc všímali lidí 

kolem sebe a dělali pořádně to, co dělat mají. To by určitě řekl i nám dnes. 

O které skutky milosrdenství se budeme tento týden víc snažit? 

 Oblékat nahé  

 Ujímat se lidí bez domova 

Podněty pro život: Nemusíme mít každý „výstřelek módy“. Nechtít nové šaty 

jen proto, abychom se před druhými mohli vychloubat. Šaty, které už nám nejsou 

dobře, nevyhazovat, ale darovat je těm, kdo by je potřebovali. Neposuzovat druhé 

lidi jen zvenku. Neodmítat ty, kteří jsou nějak „jiní“. Oblékat se vhodně  

a přiměřeně tomu, kam právě jdeme (např. jinak do kostela než na hřiště). – 

Pamatovat na cizince a imigranty. Neposuzovat a neodsuzovat je, snažit se 

pomáhat podle možnosti. Modlit se za ně. 

Příběh: Byla jednou jedna stařenka, které Bůh slíbil, že ji toho dne navštíví. Byla 

na to pyšná a těšila se. Drhla, uklízela, pekla a chystala na stůl. Najednou někdo 

zaklepal na dveře. Stařenka rychle otevřela, ale venku stál jen ubohý žebrák. 

Řekla mu: „Dnes jdi svou cestou! Já teď čekám na Boha, nemohu tě přijmout!“ 

Zabouchla za žebrákem dveře, stejně jako pak ještě za starcem a tulákem. Když 

nastal večer, stařenka byla znepokojená: „Kde jen mohl milý Bůh zůstat? Proč 

nepřišel?“ Nakonec šla spát. Ve snu se jí zjevil Bůh a řekl: „Třikrát jsem tě 

navštívil, ale třikrát jsi mne poslala pryč!“  

Symbol k dolepení do zeměkoule: strom – přijímá každého člověka  

do svého stínu. 


