
 

5. prosince – 11. prosince 2016, DOBA ADVENTNÍ, Žaltář II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

5.12. 

Pondělí po 2. neděli 

adventní 
St. Jičín 

14:30 

17:00 

 

 

pohřeb – Mária Šamajová  

za † rodiče Anastázii a Josefa 

Petřkovské, † manžela, živou 

rodinu a duše v očistci 

Úterý 

6.12. 

Sv. Mikuláše, 

biskupa 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní, za † rodiče, 

2 syny, duše v očistci, ochranu 

Boží a Panny Marie pro živé 

rodiny 

Středa 

7.12. 

Památka  

sv. Ambrože, biskupa 

a učitele církve 
St. Jičín 17:00 

za † Stanislava a Josefa 

Jakůbkovy a duše v očistci 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

8.12. 

Slavnost PANNY 

MARIE, POČATÉ 

BEZ POSKVRNY 

PRVNOTNÍHO 

HŘÍCHU 

Janovice 16:00 mše svatá 

St. Jičín 17:30 za živé a † občany Vlčnova 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

9.12. 

Pátek po 2. neděli 

adventní 

 

Sv. Jana Didaka 

Cuauthlatoatzina 

St. Jičín 17:00 

adventní duchovní obnova  

za † Vratislava Nováka,  

† rodinu Novákovu a Boží 

ochranu pro živou rodinu  

po mši sv.program pro mládež 

/P.Marcel Puvák/ 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

10.12. 

Sobota po 2. neděli 

adventní 
St. Jičín 

9:30 

 

14:30 

 

17:00 

 

 

adventní duchovní obnova 

(pro manžele) 

adventní duchovní obnova 

I.část (pro všechny zájemce) 

mše svatá za farníky  

II. část duchovní obnovy 

/P.Marcel Puvák/ 

Neděle 

11.12. 

 

 

3. NEDĚLE  

ADVENTNÍ 

 

 

St. Jičín  7:45 

za † rodiče Krutílkovy,  

za † 3 bratry, živou rodinu, 

Boží ochranu, Panny Marie 

a duše v očistci 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 
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„Pane, ukaž nám své milosrdenství.“ Ž 72 

Kdo nemá cíl, ten se asi sotva vydá na cestu 
Jakou představu vlastně máme před očima dnes, v době adventu? Co očekáváme, 
že se posléze stane v posledních dnech před svátky? Tyto otázky jsou na místě.  
Bez nich se nám nepodaří dobře prožít letošní čas adventní, protože kdo nemá cíl  
a kdo se do cíle netěší, ten se asi sotva vydá na cestu.  

Důvody pro adventní těšení 

Pokud bychom snad nevěděli, jaký důvod vlastně máme pro svoje adventní těšení se, pak 
nám jich prorok Izaiáš nabízí nesčetně. Mnohé obrazy z jeho vize budoucího mesiánského 
věku mají až poetickou kresbu: „Levhart si lehne vedle kozlátka (…) a nemluvně sáhne 
rukou do skrýše jedovatého hada.“ Ale nemylme se – nejedná se o žádnou sentimentální 
idylku ze starých kýčovitých barvotisků. Takové vnímání Božího slova by nás nedovedlo 
nikam jinam než právě jen k onomu nasládlému a Boha prázdnému prožití Vánoc,  
jaké každoročně vidíme. 

Vánoce: svátky o ničem? 

Spisovatel Ludvík Vaculík ve své knize „Český snář“ atmosféru pohanských vánoc 
ironizuje: „Vánoce, milé děti, jsou takové svátky o ničem, kdy se radujeme z hadrů  
a žrádla.“  Buďme těmi, kdo budou otevřeni duchu Hospodinově: duchu moudrosti  
a rozumu, duchu rady a síly, duchu poznání a zbožnosti, duchu bázně před Hospodinem. 

Bůh počítá s naší nemohoucností 

Příchod Božího království znamená uzdravení a naplnění lidského bytí. To, co bylo dosud 
vystaveno nejrůznějším úskalím a nebezpečím, mrzačeno lidským sobectvím a zraňováno 
hříchem, nabude znovu prvotní krásy a dokonalosti. Nemáme žádný důvod se cítit 
odstrčení na vedlejší kolej či frustrovaní vlastní nemohoucností. V Božím plánu spásy se  
s touto skutečností počítá. Nikoliv proto, abychom složili ruce do klína, nýbrž proto, 
abychom neztráceli naději: Je to Bůh, jehož mocí se nám dostane vykoupení. 

Ježíš říká: „Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve 
mne. V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, 
řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A opět přijdu  
a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já. A cestu, kam jdu, 
znáte. Já jsem ta CESTA, PRAVDA i ŽIVOT." (Jan 14,1-6) 

/Zpracováno podle knihy: Petr Vrbacký, Vzhůru k vodám, Adventní a vánoční promluvy  

Karmelitánské nakl., 2010. Redakčně upraveno, www.vira.cz/ 

http://ikarmel.cz/kniha/Vzhuru-k-vodam_101590.html


 

„Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova!“ (Lk 1,38) 
 

Poslušnost. Je to cnost vzácnější, než se zdá. (V. Renč) 

Milé děti,  

určitě už se vám stalo, že jste dostaly nějaký úkol, který se vám nechtělo splnit. 

Vymýšlely jste spoustu důvodů, proč to nemůžete udělat. Odkládaly jste ho  

na pozdější dobu, až jste na něj třeba zapomněly nebo jste ho dělaly s velkou 

nechutí…  

Ano, nám lidem se to často stává a nejste to jen vy, děti, kterým se něco nechce 

vykonat nebo poslechnout něčí příkaz. I dospělí to tak mají. Pro každého je to 

těžké, ale kdo se naučil jednat jako Panna Maria, má v mnohém vyhráno.  

Ona nás vede, jak se v takové situaci zachovat. Když k ní přišel archanděl 

Gabriel, aby se stala maminkou Pána Ježíše, nevymýšlela si žádné výmluvy ani 

neřekla andělovi, ať přijde jindy, že teď nemá čas. Ale s pokorou poslechla  

a řekla: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova!“ I když 

věděla, že to bude těžké, přesto poslechla.  

„Poslušnost. Je to cnost vzácnější, než se zdá.“ napsal jeden slavný básník  

a měl pravdu, protože poslušnost otvírá dveře dobru v našem životě. Když 

Adam a Eva v ráji neposlechli, víme dobře, jako to dopadlo. Otevřeli dveře 

špatným věcem a stalo se tak mnoho zla. Když jednáme jako Maria  

a poslechneme, dovolíme Bohu, aby v našem životě jednal On.  

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

Čemu se můžeme tento týden od Panny Marie učit?  

 Dávejme pozor na všechny úkoly, které dostaneme.  
Snažme se poslechnout hned a splnit všechno,  
co se po nás chce, i když to bude těžké.  
 

 Všímejme si, s čím bychom mohli doma pomoci, 
aniž by nám to musel někdo říkat (například vynést 
koš, ustlat si postel, utřít nádobí, uklidit si svoje 
věci, poskládat boty a jiné).  
 

 Pomodleme se za to, abychom se naučili být poslušní.  

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

Různá oznámení 
 

Orel jednota Nový Jičín – Loučka pořádá 

,,Odpoledne s Mikulášem", které se 

uskuteční v úterý 6. prosince 2016  v 16 hodin v Orlovně  

v Loučce, jsou zvány děti a široká veřejnost. 

 

Další akcí orelské jednoty je koncert pop gospelové skupiny 

GOOD WORK Paprsky, která vystoupí rovněž v prostorách Orlovny v 

neděli 18. prosince 2016 od 16 hod. Vstupné dobrovolné, prodej CD.  

Více se o této skupině dozvíte na www.goodwork.cz.  

 

 

Orel Jednota Starý Jičín-Vlčnov a farnost Starý Jičín pořádají v pátek  

9. 12. a v sobotu 10. 12. 2016 adventní duchovní obnovu na téma 

PŘIPRAVME CESTU PÁNU, kterou povede P.Marcel 

Puvák (působí v TV NOE v Ostravě). V pátek 9. prosince je 

program určen mládeži od 15let, začíná mší sv. v 17 hodin 

po které následuje večer pro mladé v orelské klubovně ve 

Staré škole, jehož součástí je také pohoštění a promítání 

filmu „Setkání“. Přihlášky posílejte nejpozději do 7.12.  

na email: zbynyvahalik@seznam.cz.  

Druhý den duchovní obnovy 10.12. dopoledne je nejprve určen 

manželským párům (od 9:30 – 11:00 ve Staré škole, přihlášky 

nejpozději do 4.12. na email: staryjicinvlcnov@orel.cz, anebo na 

tel.777 947 790, lze zajistit také hlídání dětí a oběd s o.Petrem  

a o.Marcelem).  

Odpoledne ve 14:30 začíná program v kostele pro všechny zájemce 

s 1. částí přednášky o.Puváka. Od 16 hod bude probíhat adorace před 

vystavenou Nejsvětější svátostí oltářní a příležitost ke svátosti smíření. 

V 17 hod bude sloužena mše svatá s 2.částí přednášky a následnou 

diskuzí s o.Marcelem.  

 

 
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou 

na silvestrovské setkání v tichu: „Od chaosu k harmonii“, které se 

uskuteční ve dnech 30. prosince 2016 do 1. ledna 2017. Program 

začíná v pátek v 18:00 mší sv. v bazilice Navštívení Panny Marie  

a pokračuje v Norbertinu (vede Sr.Siarda L.Trochtová). Zakončení v neděli 

ve 13:00. Přihlásit se lze prostřednictvím e-mailu: info@premonstratky.cz  

do 16.12.2016. 
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