
10. prosince – 16. prosince 2018, DOBA ADVENTNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

10.12. 

Pondělí po 2. neděli 

adventní 
St. Jičín 

14:30 
pohřeb–Dagmar Kovařčíková 

 /o.Petr/ 

17:00 

za † Ludmilu a Františka 

Janovského a za živou rodinu 

Janovskou a Cigánkovu /o.Petr/ 

Úterý 

11.12. 

Sv. Damasa I., 

papeže 
St. Jičín 17:00 

za † Ing. Karla Hasala, † otce 

Karla Hasala a ochranu Boží a 

Panny Marie pro živou rodinu 
(intence z 5.11.)               /o.Petr/ 

Středa 

12.12. 

Panny Marie 

Guadalupské 
St. Jičín 17:00 

za † Františka Vahalíka 

z Jičiny, živou a † rodinu 
po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

13.12. 

Památka sv. Lucie, 

panny a mučednice 

Janovice - nebude mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o. Jiří/ 

Pátek 

14.12. 

Památka sv. Jana 

od Kříže, kněze 

a učitele církve 

St. Jičín 

15:00 pohřeb – Jiří Dorazil  /o.Petr/ 

17:00 

za † rodiče Prašivkovy, 

Urbanovy, za † 2 zetě, živou 

rodinu, ochranu Panny Marie 

a dary Ducha sv. /o.Petr/ 
(intence z 6.11.) 

Bernartice 
- 

17:00 

není mše svatá  

adventní koncert 

Sobota 

15.12. 

Sobota po 2. neděli 

adventní 
St. Jičín 

9:00 
mše svatá /o.Jan Szkandera/ 
Duchovní obnova pro mládež 

14:00 

14:30 

15:00 

 

 

  

svátost smíření 

modlitba růžence 

mše svatá za Fatimský 

apoštolát  
/o.Petr a o.Pavel Dokládalovi/     

+možnost zakoupení drobných dárků 

z křesťanské prodejny Pastýř 

Neděle 

16.12. 

 

 

3. NEDĚLE 

ADVENTNÍ 
 

 „Gaudete“ - radostná 

 

 
 

St. Jičín  7:45 

za † Antonii Sudolskou, 

† manžela, † rodiče z obou 

stran, † syna Jaroslava, a za 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živou rodinu    /o.Petr/ 

(intence z 9.11.)                

+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o. Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

    9.12.2018 – 2. neděle adventní    2./ročník X. 
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu! 

Význam adventu 
Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". Toto označení pochází 

z latinského slova „adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na příchod 

Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní 
liturgie zpřítomňují křesťané očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali 

lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této dlouhé 
přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém 

příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života. 

Adventní doba naštěstí není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj 

duchovní obsah. A tím je nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se 

s Kristem v našem každodenním životě a připravuje nás na jeho slavný druhý 
příchod. 

V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: „Hle, stojím u dveří a klepu.  
Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on  
u mě"  (Zj 3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je 

ani nevylomí, ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my... 

Prožít plodně adventní dobu znamená nově se setkávat s Bohem, který nabízí 

naplněný život a cestu dál. Přijmout výzvu adventu znamená vycházet mu 
v ústrety, obracet se k němu, pozvedat k němu své oči, smířit se s ním a s těmi, 

kdo jsou kolem nás a odhazovat všemožnou zbytečnou přítěž, která nám 
znemožňuje jít po jeho cestách... 

Jak jen toužím, abys prožil advent. 

Jak jen toužím u tebe bydlet, 

žít důvěrně s tebou a sdílet všechna tvá břemena. 
 

Vždyť ti jdu vstříc ve všech tvých přáních. 

A přece jsem ti ještě nikdy nesměl žádné splnit. 

Já, tvůj Bůh. 
 

Jak jen toužím, abys prožil advent. 

Jak jen toužím znovu se zrodit 

ve tvém městě, tvé ulici, ve tvém domě a ve tvém srdci. 
 

Vždyť ti jdu vstříc od věčnosti k věčnosti. 

Ale hledám jen tebe. Já, tvůj Bůh. 
www.vira.cz 

 

http://www.vira.cz/


Různá oznámení 
Již několik let je naše farnost zapojena do programu Adopce na dálku® 

pod záštitou Arcidiecézní Charity Praha. Od roku 1993 pomohl tento 

program více než 30 tisícům nejchudších dětí. Podpora zahrnuje 

financování nákladů na vzdělávání (školné na základních, středních či vyšších 

školách, školní pomůcky, školní uniforma, v případě potřeby pobyt na internátu, 

doučování), mimoškolní aktivity a zdravotní péči. Nedílnou součástí programu je 

také podpora komunit, které hrají v celkovém rozvoji a vzdělávání potřebných dětí 

zásadní roli. 
 

Oznámení ARCIDIECÉZNÍ CHARITY PRAHA: 
Dovolte nám, abychom Vám zprostředkovali smutnou informaci 

týkající se Vámi podporovaného chlapce Basavarajappy Prajwala.  

Zastupitelé indické partnerské organizace nás 

informovali o smutné události. Chlapci Prajwalovi se, 

bohužel, přihodilo tragické neštěstí. Stalo se, když šel 

ráno nakrmit zvířata. Dostal se do kontaktu s ohradníkem 

a na ránu elektrickým proudem, bohužel, zemřel. 

Přijměte, prosíme, naše velké poděkování za veškerou 

podporu Prajwalova vzdělávání prostřednictvím programu 

Adopce na dálku®. Díky Vám měl možnost radostněji 

prožívat své dětství! Z celého srdce Vám děkujeme. 
Arcidiecézní charita Praha 

Centrum zahraniční spolupráce 

 

Milí farníci, 
v programu Adopce na dálku® budeme nadále pokračovat a podporovat dalšího 

chlapce z Indie. Jmenuje se Jeevan Kranje. Je mu 11 let,  

má dva bratry (Savan chodí do 6. třídy a Pavan je ve 4.třídě). 

Jeevan navštěvuje 3.třídu, jeho oblíbeným předmětem je 

matematika a rád sportuje. Účastní se všech společných 

vzdělávacích aktivit. Zajímá se o studium a má dobré cíle, 

kterých chce v životě dosáhnout. Pomáhá potřebným. 

Má dobré kamarády, je veselý a zodpovědný. 

Chce se stát inženýrem. 

Rodina je chudá. Rodiče jsou negramotní a vydělávají velmi 

málo. Nevlastní půdu, ani nepěstují žádné plodiny, ale chovají 

krávy. Jeevanovi rodiče se také starají o své rodiče.  

Touží zajistit svým dětem dobré vzdělání. Jedná se o veselé lidi, 

kteří rádi pomohou ostatním, pokud je to v jejich možnostech. 

 

 

 
 


