
Počty osob na bohoslužbách se v 5. protiepidemickém stupni snížily na 10% kapacity kostela  
Na sváteční a nedělní mše svaté je třeba se přihlásit na seznam, který opět najdete v předsíni kostela. 

Prosíme, aby se bohoslužeb 1.1. a  3.1. účastnily POUZE PŘIHLÁŠENÉ OSOBY. 

28. prosince 2020 – 3. ledna 2021, DOBA VÁNOČNÍ 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

28.12. 

Svátek  

svatých Mláďátek, 

mučedníků 
St. Jičín 

16:00 

16:30 

 
 

příležitost ke svátosti smíření 

za † Jaromíra Mičulka, † tatínka 

a ochranu Boží a Panny Marie 

pro živou rodinu  /intence ze 17.11./ 

Úterý 

29.12. 

Pátý den v oktávu 

Narození Páně 
- - není mše svatá 

Středa 

30.12. 

Šestý den v oktávu 

Narození Páně 
St. Jičín 

16:00 

16:30 

 

 

příležitost ke svátosti smíření 

za † rodiče Josefa a Anastázii 

Petřkovské, duše v očistci  

a za živou rodinu  /intence ze 14.11./ 

Čtvrtek 

31.12. 

Sedmý den v oktávu 

Narození Páně 

Sv. Silvestra I., 

papeže 

St. Jičín 15:00 

mše svatá na závěr občanského 

roku za † Ladislava Hanzelku,  

†rodiče z obou stran, † švagrovou 

a švagra, Boží ochranu pro živou 

rodinu /intence ze 13.10./ + po mši sv. 

 děkovná pobožnost, chvalozpěv 

 Te Deum a svátostné požehnání 

Pátek 

1.1. 

 

Slavnost  

MATKY BOŽÍ, 

PANNY MARIE  

– zasvěcený svátek 
 

Světový den  

modliteb za mír 
 

1.pátek 

St. Jičín 

8:00 
za † Josefa a Stanislava 

Jakůbkovy z Kojetína  
/intence z 20.10./                  /P.František/ 

9:45 

na poděkování Pánu Bohu za 

obdržené dary a milosti s prosbou 

o dar zdraví, Boží požehnání a 

ochranu P.Marie pro celou rodinu 

a za duše v očistci         /P.Pawel/ 

Sobota 

2.1. 

Památka  

sv. Basila Velikého  

a Řehoře Naziánského, 

biskupů a učitelů církve 

1.sobota 

St. Jičín 8:00 

za živou a † rodinu Jansovu  

a Jamborovu a Boží požehnání 
/intence z 19.10./  

+ po mši sv. Litanie k Panně Marii 

Neděle 

3.1. 

2. NEDĚLE  
PO NAROZENÍ PÁNĚ 

žehnání koledníkům 

Tříkrálové sbírky 

sbírka na kostel 

St. Jičín 

8:00 

za † Jaromíra Petřkovského,  

† rodiče a živou rodinu a duše 

v očistci /intence z 24.10.//P.František/ 

9:00-

9:30 
možnost přijetí sv. přijímání 

9:45 
za rodinu Karla Rosy z Loučky 
/intence z 21.10./                /P.František/ 

St. Lhota - není mše svatá 

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

Administrátor farnosti: P. Paweł Dobija, Dolní 250, Mořkov, tel. 739 244 464. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

    Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa  

   27.12.2020                                                   5. / ročník XII. 
Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj; nauka Kristova ať je u vás ve své plné síle. 

Blaze rodině… 
Blaze rodině, která je založena na vzájemné  

neodvolatelné lásce muže a ženy. 
 

Blaze rodině, která má úctu k lidskému životu  

od početí až po přirozenou smrt. 
 

Blaze rodině, v níž nechybí vzájemná úcta a odpuštění. 

Blaze rodině, která neusiluje jen o prospěch vlastních členů,  

ale umí se dělit s druhými. 
 

Blaze rodině, která se umí společně modlit. 

Blaze rodině, ve které se často ozývá smích. 

Blaze rodině, která si umí hrát i bez počítače. 

Blaze rodině, jejíž vzájemné spojení není závislé na signálu wi-fi 

či na síti mobilního operátora. 
 

Blaze rodině, v níž každý roste v odpovědnosti. 

Blaze rodině, jejíž členové jsou vzájemně spojeni,  

ale nikoliv spoutáni. 
 

Blaze rodině, která je živou ikonou Svaté rodiny. 

Blaze rodině, v níž se i host cítí jako doma.  

 

/www.paulinky.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Vánoční a novoroční pozdrav  
adresovaný všem lidem dobré vůle, 

žijícím na území Čech, Moravy a Slezska 

(ze dne 21. prosince 2020, www.cirkev.cz) 

Vážení a milí přátelé, 
čas vánočních svátků tentokrát završuje letošní neobvyklý a zvlášť náročný 

rok. S upřímností Vám všem sdělujeme, že jsme na Vás během něj mysleli 
způsobem, který je nám, křesťanům vlastní: modlili jsme se za Vás. Jsme si 
vědomi, že na každého z Vás nějak dopadá tíha epidemie a vládních opatření. 
Styl života se změnil nám všem.  

Nechceme hned tvrdit, že změna nastala pouze k horšímu. Uvědomili jsme 
si, díky všem omezením, že náš vlastní život může mít i skromnější  
a střídmější podobu. Soucítíme se všemi nemocnými, bolí nás ztráty životů 
těch, kteří chorobě podlehli, a toužíme potěšit dobrým slovem všechny jejich 
blízké a pozůstalé. Vysoce oceňujeme nasazení zdravotníků a všech, kteří 
bojují s epidemií. Jim projevujeme vděčnost a za všechny se modlíme. 

 Vánoční svátky s sebou nesou i krásnou tradici: účast na půlnoční mši. Nyní 
se ocitáme v situaci, kdy pravděpodobně nebude možné, z důvodů již 
zmíněných opatření, aby tyto bohoslužby navštívili všichni, kteří byli zvyklí  
na ně na Štědrý den chodívat a ve všech kostelích, které si oblíbili. Duchovní 
v našich farnostech se budou snažit kromě půlnočních, v rámci dovoleného  
a možného, během vánočních svátků otevřít kostely pro individuální návštěvu 
betlémských jesliček, ke slyšení vánočního slova či duchovní hudby. 
V žádném případě Vás nechceme připravit o vše neoddělitelně patřící  
ke slavení Vánoc, ke Štědrému dni a jeho noci. Zároveň bychom byli neradi, 
aby nynější situace oslabila duchovní základ těchto svátků.  

Dítě v jesličkách život nejenom symbolizuje, ale přímo nám jej přináší  
a dává. V Betlémě se rodí naděje, spása, radost z Boží lásky ke všem lidem. 
V Betlémě se rodí také naše láska a pozornost k druhým a jejich k nám.  
Kdy jindy bychom měli toto poselství vnímat více než na konci roku plného 
strachu a nejistoty? Proto Vás zveme k jesličkám a do kostelů, zveme Vás, 
abyste i přes přísná opatření a při jejich zachování oslavili Vánoce spolu 
s námi! Při této příležitosti se ptejme nejen na to, co nám letošní rok 
vzal, ale také co nám dal: například poznání, že v každém z nás je skryté 
dobro, které chce Bůh plně rozvinout. Každopádně zde platí, že kdo 
hledá odpověď, nalezne ji. 

Prosíme, přijměte od nás na závěr tohoto pozdravu přání pokoje a radosti, 
Božího požehnání. Je určeno Vám i Vašim drahým blízkým, především Vašim 
rodinám, a obzvláště všem trpícím, nemocným a opuštěným. Ze srdce Vám 
na Bohu vyprošujeme i jeho ochranu a pomoc do nového roku 2021. 

V úctě Vás zdravíme 

 Římskokatoličtí biskupové Čech, Moravy a Slezska a řeckokatolický apoštolský exarcha 

Různá oznámení 

 Svátost smíření, adorace a litanie k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 
bude namísto první pátku až v pátek 8. 1. 

 NÁVŠTĚVA NEMOCNÝCH – v sakristii prosíme, potvrďte  
či přihlaste nemocné a starší farníky, které o.Pawel navštíví  
na první sobotu 2.1. po ranní mši svaté. 

 Nové intence mší svatých – od této neděle je možné si zapisovat 
u p.Aničky Indrákové nové úmysly mší svatých na 1.pololetí roku 
2021. Do konce ledna můžete nahlásit 2 intence na rodinu a později, 
bude-li volný termín, si můžete zapsat další úmysly. 

 Provoz Betléma v kostele na Starém Jičíně - cca 30 min přede 
mší svatou a krátce po skončení mše sv. (viz Pořad bohoslužeb) 

 Oznámení administrace časopisu Světlo pro farnost Starý Jičín 
Vážení čtenáři,  
od Světla číslo 1/2021 bude zrušen odběr hromadnou objednávkou Vaší 
farnosti. Pokud si přejete týdeník Světlo pravidelně dostávat poštou do schránky 
na Vaši adresu, je možno si ho objednat: 
- písemně: Matice cyrilometodějská, Dolní nám. 24, 771 11 Olomouc 
- telefonicky: 585 222 803 nebo 585 220 626 pan David Ziffer nebo p. Věra Mrtvá 
- e-mailem: periodika@maticecm.cz. 
Cena předplatného na celý rok 2021 činí 728 Kč + 100 Kč poštovného = 828 Kč. 
Je však také možné zaplatit jen I.pololetí, tj. 364 Kč + 50,- poštovného = 414 Kč, 
a pak během června zaplatit II. pololetí, aby nebyl odběr zastaven. Složenku  
pro druhou splátku Vám včas vložíme do Světla. 
Složenku na zaplacení předplatného Vámi objednaných čísel Vám pošleme 
v čísle 1/2021, které bude na neděli 10.1. 2021. Světlo budeme posílat  
po Novém roce. Je možno platit i bankovním převodem. Děkujeme.  

mailto:periodika@maticecm.cz

