
 

24. prosince – 30. prosince 2018, DOBA VÁNOČNÍ 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

24.12. 

Vigilie  

NAROZENÍ PÁNĚ 

ŠTĚDRÝ DEN 
 

začíná doba vánoční 

St. Jičín 

15:00 
vánoční dětská mše svatá  
za děti a mládež /o.Petr/ 

22:00 
„Půlnoční“ mše svatá  

za farníky  /o.Petr/ 

Bernartice 22:00 „Půlnoční“ mše svatá /o.Jiří/ 

Úterý 

25.12. 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 
- zasvěcený svátek 

 

Boží hod vánoční 

St. Jičín 

7:45 
slavná mše svatá za farníky 

/o.Petr/ 

15:00 

 

adorace, TE DEUM, požehnání 

+  divadelní vystoupení dětí 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o. Petr/ 

Středa 

26.12. 

Svátek  

sv.ŠTĚPÁNA, 

PRVOMUČEDNÍKA 
 

2. svátek vánoční 

St. Jičín 7:45 

za † Františka a Marii 

Rosovou, † dvoje rodiče, 

poděkování andělům strážným 

s prosbou o vedení Duchem 

svatým pro živou rodinu  

a za duše v očistci /o. Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o. Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o. Petr/ 

Čtvrtek 

27.12. 

Svátek sv. Jana, 

apoštola a evangelisty 

Hůrka 16:00 mše svatá  /o. Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za † stařečky a rodiče 

Frydrychovy a za duše 

v očistci (intence z 28.12.)  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o. Jiří/ 

Pátek 

28.12. 

Svátek svatých 

Mláďátek, mučedníků 

St. Jičín 17:00 za nenarozené děti /o.Petr/ 

Bernartice 15:30 mše svatá /o. Jiří/ 

Sobota 

29.12. 

Pátý den v oktávu 

Narození Páně 
 

Sv. Tomáše Becketa, 

biskupa a mučedníka 

St. Jičín 

 

17:00 
 

 

18:00 

za † Miroslavu Krutílkovou 

k nedožitým 70inám a Boží 

ochranu pro živé rodiny /o.Petr/ 

 
TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

30.12. 

Svátek  

Svaté rodiny  

Ježíše, Marie a Josefa 

St. Jičín  7:45 

za rodiny  /o.Petr/ 

obnova manželských slibů 
+ 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 

    23.12.2018 – 4. neděle adventní    4./ročník X. 
Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova. 

Vánoční list pro Tebe  
Jak dobře víš, moje narozeniny se blíží. Každý 

rok se koná oslava na moji počest a myslím si,  
že to tak bude i tento rok. Během těchto dní 
hodně lidí nakupuje dárečky. Rozhlas a televize 
ve svých reklamách na každém kroku upozorňují 
svět na moje blížící se narozeniny. 

Je krásné vědět, že nejméně jednou ročně si někteří lidé na mě vzpomenou. 
Jak jistě víš, oslava mých narozenin začala už před mnoha roky. Zpočátku 
lidé chápali a byli vděční za všechno, co jsem pro ně udělal. Nyní se zdá,  
že nikdo už nepozná skutečný důvod oslav. Rodiny a přátelé jsou spolu, 
baví se, ale neznají význam oslav. 

Vzpomínám si, že i vloni byla uspořádaná taková slavnost na mou počest. 
Slavnostní tabule byla plná delikates, ovoce a různých pamlsků. Výzdoba 
byla vskutku fantastická a všechno to doplňovaly nádherně zabalené dárky. 
Chceš však něco vědět? Byl jsem oslavenec, ale nebyl jsem pozvaný. 

Když přišel den D, přišel jsem, ale nechali mě venku, před zabouchnutými 
dveřmi. A já jsem tak moc chtěl být s nimi. Popravdě, nepřekvapilo mě to, 
protože v posledních letech všichni přede mnou zavírají dveře.  

Nepozvaný, ale přesto jsem se rozhodl potichoučku vejít. Postavil jsem se 
nepozorovaně do rohu místnosti a sledoval jsem. Všichni jedli, pili, někteří  
i opilí, vyprávěli oplzlé vtipy a nesmírně se vším bavili. A nejvíce, když  
do místnosti vstoupil velký tučný muž, oblečený v červeném s dlouhou bílou 
bradou. Vypadal jako opilý, sedl si do křesla a všechny děti se rozběhly 
k němu, křičíc: „Santa Claus, Santa Claus!“, jako by tato oslava byla na jeho 
počest! 

O půlnoci se všichni začali objímat. Tak jsem rozevřel svoji náruč čekajíc, 
koho bych objal. A víš co? Nikdo mě nepřišel obejmout. Lidé si začali 
rozdávat dárečky, otvírali je plni očekávání. Když už byly všechny otevřené, 
nesměle jsem se podíval, zda tam snad nebude aspoň jeden i pro mne.  



Vždyť jak by ses cítil ty, kdyby na tvých narozeninách byli obdarovaní všichni 
kromě tebe – oslavence? Tehdy jsem pochopil, že jsem nechtěný, nepozvaný 
a proto jsem rychle odešel.  

Každý rok se svátek mých narozenin zhoršuje. Lidé pamatují jen na jídlo, pití, 
zábavu, ale na mne jaksi zapomínají. 

Byl bych rád, kdybys mi tyto Vánoce dovolil vstoupit do svého života. 
Potěšilo by mě, kdybys uznal skutečnost, že před více jak dvěma tisíci roky jsem 
přišel dobrovolně na tento svět obětovat svůj život na kříži, abych tě zachránil. 
Dnes, jediné co chci, je, abys tomu věřil celým svým srdcem. 

Rád se s tebou o něco podělím. I když mě mnozí nepozvali na svoje párty, budu 
mít svoji velkou vlastní grandiózní oslavu, jakou si nikdo neumí představit. 

Stále ještě probíhají přípravy. Dnes jsem poslal mnoho 
pozvánek a toto je jedna z nich i pro tebe. Chci vědět, 
zda přijdeš, abych ti rezervoval místo a napíši tvoje 
jméno zlatými písmeny do velké knihy pozvaných.  
Jen ti zapsaní budou pozvaní na párty. Ti, kteří 
neodpoví na pozvánku, zůstanou venku. 

Víš, jak můžeš odpovědět na toto pozvání? Je to jednoduché, vyřiď za mě toto 
pozvání všem, na kterých ti záleží. Budu na vás všechny čekat. 

Uvidíme se brzy ... Miluji tě!     Ježíš 

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

ROSU DEJTE, NEBESA, SHŮRY…..adventní aktivita 
Po celý advent se děti i dospělí snažili plnit úkoly  

na kapkách a přibývalo lístků na větvích. Nyní dozrál čas, 

aby se na takto vyrostlém stromě ukázal květ.  

Je to obraz narozeného Ježíše Krista.  

On je tím, koho předpověděli proroci, na kterého dlouho 

čekaly celé generace a na kterého jsme čekali také my.  

Můžeme se radovat z toho, že Bůh se stal člověkem,  

a že mu na každém z nás záleží. Ježíš se nenarodil díky 

tomu, že my jsme se snažili „zavlažovat“ pařez.  

Narodil se z Boží dobroty a lásky k nám lidem. My jsme 

svými kapkami dali najevo, že o jeho lásku stojíme, a že ji chceme šířit dál…  

Můžeme tedy s radostí zazpívat:  „Narodil se Kristus, Pán, veselme se,  

z růže kvítek vykvet nám, radujme se.“ 

Různá oznámení 
 Milí farníci,  

i letos se můžete těšit na již tradiční VÁNOČNÍ 
DIVADLO, které si pro vás připravují děti z naší 
farnosti. Sejdeme se v úterý 25. 12. v 15:00 v našem 
kostele, kde nejprve proběhne krátká adorace a poté 
vám děti zahrají příběh o narození Ježíše. Těší se děti z farnosti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 V našem kostele je ke shlédnutí POHYBLIVÝ BETLÉM po každé mši 

svaté od Štědrého dne až do konce ledna, ale také mimořádně  
od 25. 12. do 1. 1. od 15.00 do 16.30 hod. Těšíme se na vás a vaše děti. 

DRAZÍ FARNÍCI, PŘÁTELÉ, 

dobrý Pán Bůh nám dopřál dožít se těchto krásných dnů, kdy 

slavíme jeho příchod na tuto zem. Svatý Efrém to vyjádřil slovy: 

„Ó, jak nesmírná láska Boží se vtělila do mizerie tohoto světa!“  
A my, kteří jsme přijali jeho jméno, jsme povoláni ukazovat světu 

jeho lásku. Kéž tedy celý další rok 2019, na jehož prahu stojíme, 

je ve znamení tohoto poselství. Jděme s Pannou Marií, svatými  

a anděly k věčnému cíli. K tomu vám všem, sobě a celé farnosti  

ze srdce žehnám + váš P. Petr Dokládal 


