
 

 

29. listopadu – 5. prosince 2021, DOBA ADVENTNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

29.11. 

Pondělí po 1.neděli 

adventní 
St. Jičín 

15:00 pohřeb – Jan Urban  

- 
není večerní mše svatá 
intence přesunuta na 6.12. 

Úterý 

30.11. 

Svátek sv. Ondřeje, 

apoštola 
St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

1.12. 

Středa po 1.neděli 

adventní 
St. Jičín 6:45 

rorátní mše svatá 

za † rodiče Cecilii a Aloise 

Vahalovy, † syna a duše v očistci, 

ochranu P.Marie pro živou rodinu 

Čtvrtek 

2.12. 

Čtvrtek po 1.neděli 

adventní 
-  - není mše svatá 

Pátek 

3.12. 

Památka  

sv. Františka 

Xaverského, kněze 
 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

16:00 příležitost ke svátosti smíření 

17:30 

za † manžela Ludvíka Janíčka 

k 1.výročí úmrtí, † rodiče 

Vahalíkovy, duše v očistci a Boží 

ochranu pro živou rodinu 
+ po mši sv. adorace 

Sobota 

4.12. 

Sobota po 1.neděli 

adventní 
 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 6:45 
rorátní mše svatá 

za farníky 

Neděle 

5.12. 

 2. NEDĚLE 

 ADVENTNÍ 

St. Jičín 8:00 

za † manžela Františka 

k nedožitému výročí 80 let,  

za † rodiče z obou stran a Boží 

požehnání pro živé rodiny 

St. Lhota 10:00  mše svatá 

Farář: P.Marcel Krajzl, mobil – farní úřad:731 058 895, email: rkf.staryjicin@doo.cz 

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

OHLÁŠKY 

* Dnes v 15:30 je v Kopřivnici v kostele sv. Bartoloměje setkání mládeže našeho 
děkanátu, zvláště pro ty, kdo byli minulou sobotu v Ostravě. 

* V pátek dopoledne navštívím nemocné. 

* V pátek od 16:00 je příležitost ke svátosti smíření, po mši bude krátká adorace. 

* V pátek je v 18:30 na faře společenství mládeže. 

* Sbírka z minulé neděle na opravu fary vynesla ve Starém Jičíně 16 506,- Kč, 
ve Starojické Lhotě 3 315,-, v Palačově 2 300,- a o týden dřív v Loučce 2 520,- Kč.  
Moc děkuji za vaše dary. 

* Na roráty si děti noste lucerničky, půjdete na začátku od sakristie průvodem  
s ministranty. V sobotu pak budou hrané roráty s živým prorokem. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 28.11.2021     1. neděle adventní        1./ročník XIII. 
Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu! 

 
/www.btm.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Co jsou to roráty? 
Adventní zpěvy za svitu svící v jedinečné atmosféře 
Roráty jsou prastaré adventní zpěvy, které se zpívají v předvánočním období. Rorátní mše probíhají 
v brzkých ranních hodinách a mnohde se konají jen za svitu svící. To vyvolává - v prosincových tmavých, 
studených a předvánočních ránech - jedinečnou atmosféru. 

Texty rorátních písní vycházejí z biblických textů a připomínají očekávání spásy, vyvedení ze spoutanosti 
a uvedení do Boží blízkosti. Přinášejí i ujištění o Boží věrnosti a vyjadřují touhu po příchodu Boha Spasitele 
na tento svět, do života všech lidí. Advent je dobou ztišení, příležitostí sestoupit do vlastního nitra a udělat 
v něm místo Tomu, který přichází ke každému z nás. 

Roráty – symbolika tmy a světla 
V rorátech se setkává symbolika ranní dlouhé prosincové tmy a světla svící, které 
symbolizují příchod Světla světa – Ježíše Krista. Zdánlivě neporazitelná moc tmy je tak 
postupně prozařována drobnými a šířícími se světélky, které ohlašují konec vlády tmy. 

Název „roráty“ pochází z nejznámější latinské adventní písně pocházející z 16. stol: „Rorate coeli 

desuper..." – „Rosu nám dejte nebesa, dejte nám spasitele...“ (Bible, Izaiáš 45,8). 

Staročeské roráty a jejich význam 
Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV. Tyto staročeské písně nás spojují s vírou našich předků, 
která vycházela z Božího slova. Nápěvy i slova písní překlenují celé generace. Dávají nám zakusit 
pospolitost křesťanů, která je rozprostřena přes celá století. Roráty byly zároveň důležitým faktorem  
pro šíření a udržování rodného českého jazyka mezi širokou veřejností. Nebýt rorátů a jim mnohých 
podobných českých zpěvů, možná by dnes český jazyk již nebyl „živým“ jazykem. 

Osobní pohled 
Na roráty jsem chodil jako mladík s partou kamarádů a kamarádek do studené svatovítské katedrály.  
Mše se konala velmi brzy, proto jsme potom ještě před cestou do škol stihli zajít na nějakou společnou 
teplou snídani. A dnes se občas pokouším brát na roráty i své děti. A zajít s nimi pak před školou  
na nějakou tu teplou snídani… 

Text celého zpěvu „Rorate coeli desuper“ je inspirován knihou 

proroka Izaiáše (45,8) a v době adventní je pro nás zvláště modlitbou touhy po 
Ježíšově příchodu. Je modlitbou chvály za jeho první příchod - narození, 
které si připomínáme o vánočních svátcích, prosbou o jeho příchod do našich 
srdcí a přípravou na jeho definitivní příchod na konci časů. Rosu dejte, 
nebesa, shůry - jsou i první slova vstupní antifony ze čtvrté neděle adventní. 

Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása 
1. Odlož hněv svůj, ó Pane náš, a zapomeň už na naše nepravosti.  

Hle, tvé svaté město je pouští, opuštěný je Sión, Jeruzalém je liduprázdný,  

to místo tobě zasvěcené, dům tvé slávy, kde k chvále tvé zpívali otcové naši. 

2. Pro hříchy své stali jsme se lidem nečistým a odpadli jsme jako zvadlé listí.   

Jako vichr nás uchvátily naše viny, když jsi před námi ukryl svou tvář a vydal nás 

napospas nepravosti naší. Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása. 

3. Pohlédni, Pane, na ponížení lidu svého, ať přijde ten, jenž přijít má.  

Pošli Beránka, ať vládne zemi, od Skály na poušti až k hoře siónské dcery.  

Ať on sám sejme jho poroby naší. Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása. 

4. Přijmi útěchu, přijmi útěchu, můj lide drahý, neboť blízko je tvoje spása.  

Proč se stále trápíš v úzkostech, proč tě bolest svírá? Zachráním tě, neboj se, 

doufej! Vždyť já to jsem, já Hospodin, Pán a Bůh tvůj, Izraelův Svatý a Spása tvoje. 
 /www.modlitba.cz/ 

Adventní aktivita v naší farnosti 

NABER SPRÁVNÝ SMĚR 

Letošní advent se v naší farnosti chceme společně zamýšlet, 

zda opravdu směřujeme k Bohu a ukazujeme svým 

jednáním tento směr i ostatním. 

Je čas poslechnout volání proroků, zamyslet se nad tím, co je 

v životě důležité, zorientovat se a „nabrat správný směr“ 

k našemu nebeskému Otci. Symbolem tohoto směřování bude směrovka 

s biblickým veršem z adventních čtení a také s malou výzvou na co se zaměřit, 

od čeho se odpoutat či jak prohloubit naše vztahy. 

Při sobotních rorátech budeme mít jedinečnou možnost setkat se 

zajímavým biblickým hostem, který se sám nechal vést Bohem a svým životem 

ukazoval druhým lidem směr k Bohu. S první biblickou postavu se setkáme již 

tuto sobotu 4.12. při rorátní mši svaté v 6:45. 

V kostele je symbolicky umístěn „dřevěný směrovník“,  

pod kterým najdeme košíček s papírovými směrovkami  

= úkoly na daný adventní týden. Tento úkol si vždy v sobotu  

po rorátech (nebo v neděli po mši svaté) vezmeme domů  

a bude nám připomínat, o co se máme daný týden snažit.  

Po splnění úkolu lísteček nalepíme na dřevěný směrovník. Tím společně 

viditelně znázorníme naši snahu řídit se konkrétně slovy proroků  

a připravit se na narození Mesiáše. 

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

Různá oznámení 
➢ Prosíme všechny, kdo by se chtěli zapojit do příprav na VÁNOČNÍ DIVADLO, 

aby přišli dnes po mši svaté do boční kaple (Božího hrobu). Oceníme pomoc 
herců, neherců, hudebníků, kreativců, techniků a všech nadšenců       

 

➢ MISIJNÍ KALENDÁŘE na rok 2022 jsou k dispozici u Kristýny Glogarové. Darem 
150,- anebo 300,- Kč pomůžete dětem v misijních oblastech. 

 
➢ PUTOVNÍ SOCHA PANNY MARIE FATIMSKÉ – zapište se, prosíme, na listinu pod kůrem.  

Sochu si můžete vyzvednout v sakristii v neděli po mši sv. a další neděli přinést zpět. 

➢ V sakristii si můžete zakoupit Cyrilometodějské kalendáře za 99,- Kč a publikaci  
„Evangelium pro každý den 2022“ s myšlenkami P.Petra Vrbackého za 119,- Kč. 

➢ Od této neděle je možné si u paní Aničky Indrákové ZAPISOVAT INTENCE,  
tj. úmysly mší svatých na první půlrok 2022. Jako v předchozích letech 
zapisujte, prosíme, prozatím nejvýše 2 úmysly na rodinu. 


