
 

 

23. prosince – 29. prosince 2019 

DOBA ADVENTNÍ – DOBA VÁNOČNÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

23.12. 

23.prosince 

 
Sv. Jan Kentský,  

Sv. Thorlák 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za dar života 

s prosbou o Boží požehnání a 

ochranu Panny Marie do dalších 

let a na poděkování za rok 2019 

s prosbou o dary Ducha svatého 

v roce 2020 pro celou rodinu 

Úterý 

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/ 

Středa 

25.12. 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 
- zasvěcený svátek 

 

Boží hod vánoční 

St. Jičín 

8:00 
slavná mše svatá za farníky 
/o.Petr/ 

15:00 
adorace, TE DEUM, požehnání 

+  divadelní vystoupení dětí 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Čtvrtek 

26.12. 

Svátek  

sv.ŠTĚPÁNA, 

PRVOMUČEDNÍKA 
 

2. svátek vánoční 

St. Jičín 8:00 

za † rodiče Josefa a Marii 

Krutílkovy, † syna, 3 snachy  

a Boží ochranu pro živé rodiny 
/o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Pátek 

27.12. 

 

Svátek sv. Jana, 

apoštola a evangelisty 

 

Hůrka 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za † stařečky a rodiče 

Frydrychovy, sestru Ludmilu, 

manžela Josefa a živou rodinu 

Sobota 

28.12. 

Svátek svatých 

Mláďátek, mučedníků 
St. Jičín 

17:00 

 
18:00 

za nenarozené děti 
mše sv. není s nedělní platností 

 

TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

29.12. 

Svátek  

Svaté rodiny  

Ježíše,  

Marie a Josefa 

St. Jičín  8:00 
za rodiny /o.Petr/ 

obnova manželských slibů 
+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

  22.12.2019 4. neděle adventní   4./ročník XI. 
Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená „Bůh s námi“. 

Vánoce – svátek života 
Proč je advent jiný než ostatní období liturgického roku? 

Adventní čas nás obrací k Bohu, který přichází. Snadněji se rozhodujeme pro modlitbu, 
pro zpověď, snadněji se smíříme. Proto jsou Vánoce dnem života a pokoje.  
Kdo není otevřený pro Vánoce, zůstává sám a to nikdy není dobré. 

Advent je časem položení si správných otázek. 

S adventem, přípravou na Vánoce, začíná nový čas. Je třeba se přezkoušet, abychom 
mohli začít znovu. Jediná správná otázka pro nás je: 

* Rostu v pokoji, který pramení z lásky, odpuštění a milosrdenství? 

* Odpouštíme snadněji urážky a prosíme o odpuštění? 

* Stává se naše citlivost na druhé zdrojem touhy, abychom jim pomohli? 

Která příprava na Vánoce je důležitější - venkovní nebo vnitřní? 

Existuje skutečné nebezpečí, že vnější příprava ztratí svůj vnitřní základ a nepovzbuzuje 
k vnitřní přípravě. Tím bychom opravdu ukřivdili Vánocům, Ježíši, který přichází z lásky 
k nám. Jinými slovy, existuje nebezpečí, že se těšíme na Vánoce kvůli jídlu a pití, 
kvůli krásným vánočním zvykům a ne kvůli němu, kvůli kterému se to všechno 
děje. Představme si, že se někdo připravuje na náš příchod a těší se na setkání s námi 

a pozval mnoho přátel, pro které je mnohem důležitější to, co je na stole než setkání 
s námi. To by nás určitě hluboce zranilo. 

Rozlišuj podstatné od nepodstatného! 

Existuje nebezpečí, ze dne na den stále větší, že se zastavíme na vnějších podmínkách 
klidu a radosti. Mnozí budou v tomto předvánočním čase běhat, pracovat a připravovat se 
na Vánoce, že nebudou mít čas na modlitbu, na dobrou sv. zpověď, na mši,  
a to znamená, že nebudou mít čas na setkání s Bohem. A pokud se toto setkání 
neuskuteční, vánoční radost a vánoční pokoj nebudou dlouho trvat. Skončí dobrým 

obědem nebo pitím, nebo přijímáním darů, které si navzájem připravíme. Takový pokoj se 
už zítra rozplyne jako dým ve větru a to znamená, že Vánoce prošly bez Ježíše,  
tvůrce pokoje. To je pro člověka strašné, protože nepokoje ho budou pohánět neklidnými 
cestami a nikdy se nebude moci zastavit. 

Jedině láska (v nás) pozná Lásku. Jedině s láskou můžeme odpovědět na Lásku. 

Kdo se během příprav na Vánoce nerozhodne pro lásku k Ježíši a k lidem kolem sebe, 
ten se vědomě či nevědomě zřekne vnitřní přípravy na Vánoce. Pro takového člověka 
bude ten den pouze vnější oslavou a to je málo na oslavu Vánoc. 

Vánoce jsou duchovní událostí. Proto nemají smysl, pokud k nim přistoupíme 
povrchně, pokud se staráme pouze o materiální podmínky na oslavu vánočních 
svátků. 

Ať se vánoční zkušenost i zkušenost s Bohem nesníží jen na krátké a povrchní setkání, 
tak jak se to stává s mnoha lidmi, na které myslíme a kterým se ozveme jen na Vánoce. 
Takové Vánoce zanechávají prázdnotu a stávají se skutečnou lží. A pak všechny dobré 
a opodstatněné touhy padají do vody. 

http://farnostsj.cz/


Co je podstatou Vánoc? 

Samotné Vánoce znamenají Boží odvahu přijít na tento svět jako 
malé dítě a stát se životním společníkem člověka na tomto světě. 

Jako tehdy, tak i dnes. Ještě stále se Bůh nabízí v obyčejném, 
pokorném dítěti a spolu s člověkem chce změnit svět. Samotné 
Vánoce nepřeměňují svět, ale Vánoce označují novou cestu, kterou 
může člověk kráčet a to ne sám, ale s Bohem.  

Přeměna nastane v okamžiku, ve kterém - aniž abychom mu 
rozuměli - přijmeme cestu s ním. 

Otevřeme se a život přijde tam, kde je smrt, radost, kde je 
smutek, láska, kde je nenávist, naděje, kde je zoufalství, 
svoboda, kde je otroctví, světlo, kde je tma. A to jsou Vánoce,  
to je svátek života. On nám i dnes musí být umožněn, protože dnes 

je potřebnější více než kdysi. 

Srdce naplněné Bohem se stává podkladem a základem pro radostně rozšířené ruce vůči 
bližním. Smyslem Vánoc jsou tedy ruce pozvednuté k Bohu, které se stanou radostnou 
náručí pro člověka. Jen tak se uskuteční objetí mezi člověkem a Bohem a mezi člověkem 

a bratrem člověkem. V tomto objetí se odehrávají i Vánoce. 
/text: P. Slavko Barbarič OFM, převzato z www.fatym.com,  

obrázek nakreslila Markétka Cigánková/ 

Různá oznámení 

Adventní aktivita nejen pro děti 
 Za účast na každé mši svaté si děti na boční nástěnce přišpendlí hvězdičku. 

 Vytvoříme tak hvězdné nebe nad naším kostelíčkem a o Vánocích se rozzáří 

světýlka v jednotlivých chaloupkách. 

 Do rukou jste nedávno dostali papír s úkoly na každý týden. 

 Obrázek z evangelia si malí mohou vybarvit, ostatní si podle odkazu mohou  

najít text v bibli a přijít tak na mši sv. lépe připraveni. 

4. úkol: ČAS PRO DRUHÉHO 

Podívejme se kolem sebe! Dejme svůj čas osamocenému, nesympatickému  

nebo nemocnému. Možná, že i v kostelní lavici je někdo,  

kdo ještě ode mě nedostal úsměv nebo milé slovo. 

 

 
 

 
 

 

http://www.fatym.com/

