17. prosince – 23. prosince 2018
DOBA ADVENTNÍ, Žaltář III. týdne

ZPRAVODAJ
16.12.2018 –

Den
Pondělí
17.12.

Liturgická oslava

17.prosince

Místo

St. Jičín

Čas

17:00

Úmysl mše svaté
za † manžela Františka
Bezděka k nedožitým 80inám,
za † syna Petra, za † rodiče
Indrákovy a bratra Vladimíra
k nedožitým 80inám /o.Petr/
(intence z 10.11.)

Úterý
18.12.
Středa
19.12.

18. prosince

19. prosince

St. Jičín

17:00

Loučka

16:00

St. Jičín

17:00

St. Jičín
Palačov

14:00

za † Ladislava Vahalu, za †
rodiče Vahalovy, Pospěchovy
a ochranu Panny Marie /o.Petr/
mše svatá /o. Petr/
za † maminku Mgr. Věru
Dokládalovou k 3.výročí
úmrtí /o.Petr/
po mši sv. modlitební společenství

Čtvrtek
20.12.

20. prosince

Pátek
21.12.

Připomínka
sv. Petra Kanisia,
kněze a učitele církve

Bernartice

16:00
16:00
17:30
14:30
17:00

St. Jičín

Bernartice

16:00
17:30
8:00

Sobota
22.12.

Neděle
23.12.

22. prosince

4. NEDĚLE
ADVENTNÍ

St. Jičín

St. Jičín

15:30
17:00

7:45

zdobení stromků

mše svatá /o. Petr/
svátost smíření
mše svatá /o. Jiří/
svátost smíření
dětská mše svatá
za † Annu Hanzelkovou,
† manžela, † dvoje rodiče, za
duše v očistci a Boží ochranu
pro rodinu /o.Petr/
svátost smíření
mše svatá /o. Jiří/
úklid kostela

svátost smíření
za rodiče Krutílkovy, † syna,
† 3 snachy a Boží ochranu pro
živé rodiny /o.Petr/
za † Věru a Antonína
Bajerovy z Jičiny a duše
v očistci /o.Petr/
+ po mši sv. otevřena farní knihovna

Bernartice
St. Lhota

9:15
10:45

mše svatá /o. Jiří/
mše svatá /o.Petr/

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz
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3. neděle adventní

3./ročník X.

Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst.

„Maminko, já jsem Maria“
Snad každou malou holčičku to napadne. Dát si šátek
přes vlásky, nejlépe modrý, a může říci: já jsem Maria.
Není divu. Panna Maria je přítomna v celém našem
křesťanském životě, ve všem našem církevním dění,
něžně, velmi nenápadně, ale vždycky tam je. Čím vábí
malé holčičky ta krásná paní?
My, dospělí, víme o jejích ctnostech. Svaté evangelium nám podává
zprávu o Královně nebe, o Matce Boží, o naší nebeské Mamince. Ale malá
děvčátka všechny tyto skutečnosti spojené s Pannou Marií ještě neznají.
Vidí jen krásnou paní s nenápadným milým úsměvem a laskavým
pohledem. Ani nemá honosné princeznovské šaty. A přece nás už od mala
přitahuje. Je pro nás jistým vzorem. Napříč našimi povahami, vrozenými
i získanými vlastnostmi, se nám všem ženám, ale i mužům, nabízí
možnost jít životní cestou podle Marie. Je to cesta tichosti, pokory,
odevzdanosti do dokonalého Božího plánu. Cesta víry, cesta naděje,
i když všemu nemusíme vždy rozumět. A to je velmi těžké.
Dnešní doba, (dost možná to není jen dobou, ale naší přirozeností)
po nás vyžaduje, abychom byli ideálně o krok napřed. Nejen věcem
rozumět, mít o všem jasno, ale vidět ještě dál. Dostat se do situace, kdy
něčemu nerozumíme, nejsme si jisti, nebo vůbec nechápeme, je nám
nepříjemné.
Nechat se vést a poslouchat Boží hlas, i když naše představy o tom, jak
by co mělo být, jsou jiné než ty Boží, to není snadné. Tady ale zřetelně
poznáváme Mariinu pokoru. Když ona byla malou holčičkou, určitě měla
taky své představy o životě. Odvážím se říci, že byly naprosto odlišné od
těch Božích. Ačkoliv si ji Pán už od početí připravil na to veliké poslání,
kterým ji obdařil, určitě ji nenapadlo, že se stane matkou Božího Syna.
Že bude čelit posměchu a křivým pohledům, že neprovdána očekává dítě.

Kolika křivým pohledům dnes čelíme my – každá žena, každý muž, všichni se
v životě ocitáme v situacích, kdy rozhodnutí jít a tedy žít
podle Božího plánu – už jen podle Božích přikázání, přináší
nepochopení. Útěchou a povzbuzením je nám Panna Maria.
Nedbala na to, „jak vypadá“ před lidmi, ale „jak vypadá“ před
Bohem. A ačkoliv to měla v životě velmi těžké, její „odměna“
byla veliká. Je Královnou nebe a naší velikou přímluvkyní.
Její prosby, jsou ty nejsilnější a taky nejvlivnější.

V roce 2018 téměř 18 milionů

Když například rozjímám nad modlitbou růžence, říkám si, že není možné,
aby nám svatá Panna nevyšla vstříc, když k ní tolik voláme. Jako maminka
znám ty prosící oči, které naléhají, když jim o něco jde. A říkám si, kolikrát mi
ta moje holčička řekne: maminko, prosím… maminko, prosím… maminko,
prosím… než mě obměkčí. A když v modlitbě svatého růžence padesátkrát
prosíme svatou Pannu, naši Maminku… padesátkrát… věřím plně svým
mateřským srdcem, že Ona se pak za nás vroucně přimlouvá. Nebojme se jít
Její cestou a prosit Ji.

ostatních záměrů sbírky je k dispozici na webových stránkách: www.trikralovasbirka.cz.

Advent je pro nás dobou přípravy na příchod Mesiáše. Pro mne je Advent
také obdobím, kdy mám před očima statečnou očekávající ženu, která mi
naprosto konkrétně ukazuje jak žít, o co se snažit. Moje dcera Pannu Marii
zatím napodobuje šátkem, já to mohu udělat svým životem. A slovy dětské
modlitby: „Maria Panno, Boží Máti, opatruj nás, malé děti“, přidávám:
„Maria Panno, Boží Máti, opatruj nás - všechny svoje děti“.

Tříkrálová sbírka není pouze celonárodní sbírkovou akcí, ale má také společenský přesah.

/napsala Barbora Zdráhalová/

Různá oznámení
Tříkrálová sbírka zkraje roku zazvoní na dveře
Období od 1. do 14. ledna již tradičně patří k Tříkrálové sbírce, kterou pořádá Charita ČR.
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku 2019 zazvoní na zvonky domácností
po celé republice Tři králové již po devatenácté.

Přípravy na sbírku vrcholí
V oblastních Charitách, které organizují koledování na svém území, probíhají přípravy
od začátku listopadu. Chystají se pokladničky, koruny a hvězdy, balí se dárky a cukříčky pro
koledníky a dárce. Ve druhé polovině měsíce se pak schází tříkrálová komise, aby prostudovala
a schválila záměry Charit na využití finančních prostředků sbírky. Ještě před vypuknutím
samotného koledování je předem jasné, na co budou vybrané dary použity. A právě
transparentnost a dlouholetá tradice sbírky jsou silnými motivy pro jednotlivé dárce.

V letošním roce se podařilo v ostravsko-opavské diecézi vykoledovat téměř 18 mil. korun,
které pomohly k realizací 70 záměrů v jednotlivých Charitách. Jedním z podpořených
záměrů bylo pořízení dvou osobních vozů pro pečovatelskou službu a službu osobní
asistence, které poskytuje Charita Frenštát pod Radhoštěm. Částkou 130 000 Kč se
podařilo spolufinancovat pořízení dvou Fabií, díky kterým jsou služby pro klienty
dostupnější. Sociální pracovníci se pohybují v podhorském terénu Beskyd a za klienty
dojíždějí často na samoty v lesích, někdy mezi jednotlivými přejezdy ujedou i 25 km.
Bez aut by tak terénní služby nemohly být poskytovány v takovém rozsahu. Přehled

DMS KOLEDA
Mimo darů do kasiček koledníků je možné přispět také
zasláním DMS KOLEDA 30 (DMS KOLEDA 60, DMS
KOLEDA 90) na číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30,
60 nebo 90 Kč, z toho Charita ČR obdrží 29, 59 nebo
89 Kč. Přispět lze i na účet Tříkrálové sbírky, č. ú.:
66008822/0800, VS 777.

Jejím smyslem je mimo koledování také předání vánočního poselství do našich domovů.
Připojit se může každý.

