
6.prosince – 12. prosince 2021
DOBA ADVENTNÍ, Žaltář II. týdne

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

Pondělí
6.12.

Sv. Mikuláše, 
biskupa

St. Jičín 17:30

za † Jana a Anastázii Krutílkovy, 
dvoje † rodiče, † sourozence 
a ochranu Panny Marie pro živé 
rodiny

Úterý
7.12.

Památka sv.Ambrože,
biskupa a učitele

církve
St. Jičín - není mše svatá

Středa
8.12.

Slavnost Panny Marie
počaté bez poskvrny

prvotního hříchu 
– doporučený svátek

St. Jičín 6:45

rorátní mše svatá
za † Vlastu Fabiánovou, 
její † sestru a dar zdraví pro živou 
rodinu

Čtvrtek
9.12.

Čtvrtek po 2.neděli
adventní

- - není mše svatá

Pátek
10.12.

Pátek po 2.neděli
adventní

St. Jičín 17:30
dětská mše svatá
za † Vratislava Nováka, † rodinu
a Boží ochranu pro živou rodinu

Sobota
11.12.

Sobota po 2.neděli
adventní

St. Jičín 6:45
rorátní mše svatá
za farníky

Neděle
12.12.

 3. NEDĚLE
 ADVENTNÍ

St. Jičín 8:00

za † manžela a † z rodiny 
Janýškové a Korabečné s prosbou 
o dar zdraví a Božího 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

* V pátek bude mše sv. hlavně pro děti.

* 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

 5.12.2021     2. neděle adventní        2./ročník XIII.

Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží slávu

Pár tipů pro advent v klidu a pokoji
Ze zkušenosti víme, že advent a Vánoce mnohdy dopadnou jinak, než bychom chtěli. 

Jak tedy advent prožít „užitečně“ a v pokoji? Několik praktických postřehů…

Advent nevyvolává jen pěkné pocity
Mnozí  z  nás  mají  advent  spojený  se  zvláštním  pocitem  -  s  těšením.  Na  vše  hezké,  
co  bylo  (a  je)  v našich  domovech  spojené  s prožíváním Vánoc.  Ale  může  tomu být  i opačně.
Někteří mají s Vánocemi spojeny i velmi negativní pocity, zvláště kvůli tomu, co prožívali doma.
Nemají proto Vánoce vůbec rádi.  

Advent má naštěstí duchovní přesah
Každý z nás má jinou představu o tom, bez čeho by advent a Vánoce „nebylo
ono“. Adventní doba ale naštěstí není pouze časem předvánočního shonu, i
když i to nějak do tohoto období patří. Advent (a křesťanská víra vůbec) má
naštěstí svůj silný duchovní obsah a přesah, který není závislý na žádných
vnějších okolnostech.  A tak můžeme navzdory všem starostem, které na nás
doléhají, tento čas prožít velmi plodně a nalézat vnitřní pokoj.

Bůh se rozhodl přijít mezi nás
Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená příchod. A není to příchod jen tak někoho, je to
příchod samého Božího Syna Ježíše Krista, který se rozhodl přijít – a stále přicházet – do našich
životů, mezi nás. Rozhodl se stát se jedním z nás, aby byl s námi, aby mohl proměňovat náš život a
aby nás zachránil.

Advent je dobou vyčkávání, očekávání a přípravy na toto setká(vá)ní. Není to tedy čekání na něco,
ale na Někoho. Na Někoho, kdo má moc náš život proměnit. Středem tohoto období je tedy Ježíš,
který přichází ke každému z nás. 

Setkávat se s ním můžeme nejrůznějšími způsoby: v modlitbě, při bohoslužbě, při četbě Bible, ale i
skrze druhé lidi kolem nás a skrze běžné události. 

Chce přicházet do každé rodiny, do všech vztahů, do srdce každého z nás.

Chce svojí přítomností proměňovat všechno.

Přichází, aby nás potěšil, aby přinesl slovo osvobození a útěchy, 
aby nás obdaroval svou přítomností, svou láskou a pokojem.

Advent je tedy obdobím, kdy se máme učit čekat a vyhlížet, připravovat se na setkání
a mít pro Něj srdce citlivé a otevřené.

Pořad bohoslužebPořad bohoslužeb



Advent a Vánoce mnohdy dopadnou jinak, než bychom chtěli
Všichni bychom si přáli, abychom o svátcích nebyli přetažení, uštvaní, abychom zavčas připravili dárky
pro druhé, měli na sebe čas a prožili něco pěkného s těmi, které máme rádi. Máme však zkušenost, že je
to  často  jinak,  než  bychom  chtěli.  Někdy  proto,  že  v  atmosféře  vypětí  se  vše  pokazí  nějakým
nedorozuměním nebo dokonce konfliktem.  Jindy je  místo pokojné adventní  a vánoční  pohody u nás
dusno jen proto, že máme každý jiná očekávání, jinou představu, nebo si nedovedeme zorganizovat čas a
rozplánovat síly. 

Vyjasněme si s blízkými, co ne/chceme
Pokud  prožíváme  advent  a  Vánoce  v  rodině,  je  třeba  nejprve  vyslovit  svou  představu  
a současně mít ochotu ji opustit a dát prostor svobody také pro druhé a jejich očekávání, najít společné
řešení. V některých rodinách se celý advent uklízí, a přitom to už dávno všem vadí, jen si o tom mezi
sebou neřeknou a nepřehodnotí to. 

Jinde  se  musí  napéct  desítky  druhů  cukroví,  protože  jinak  by  to  přece  nebyly
Vánoce, a přitom už na Štěpána je nikdo jíst nechce. K tomu vánoční besídky ve
školách dětí, koncerty, případně večírky v práci... 

Shánění  dárků  představuje  pro  mnohé  také  téměř  neřešitelný  problém.  Podle
sdělovacích prostředků dá prý hodně lidí letos raději přednost tomu, že si darují k

Vánocům peníze. Představil jsem si, jak v rodině každý každému dá pod stromeček v obálce určitý obnos

- a tak vlastně každý zas dostane zpátky tolik, kolik investoval…

Praktické náměty na prožití adventu
Chceme-li toto období prožít plodně a pokojně, stálo by tedy za to se s blízkými společně zamyslet nad
tím, co je pro nás nejdůležitější, čemu bychom rádi dali přednost, a co pro to uděláme…

 Můžeme například některé dny zajít na adventní rorátní mši, kde můžeme Pánu svěřovat nejen
sebe,  ale  všechny  své  drahé.  Určitě  nás  to  vnitřně  posune  a  otevře  
pro  vnímání  toho  podstatného.  (Adventní  rorátní  mše  se  konají  v mnoha  kostelích  
a zpívají se při nich tzv. „roráty“ – starobylé adventní zpěvy, plné touhy po Bohu. V některých kostelích
se „roráty“ konají jen při svitu svíček…)

 Můžeme společně vyrobit adventní věnec a pak u něho společně prožít každý večer pár chvil. Kaž-
dý večer tak lze spolu chvíli pobýt, popovídat o radostech a starostech uplynulého dne a pak tyto věci
společně odevzdat do rukou Božích. Už jeho vyhotovení se může stát společným dílem. 

 Je dobré se také domluvit na přípravě vlastních svátků, aby veškerá příprava neležela jen na někom z
rodiny.  Pro  většinu  maminek  je  předvánoční  období  jeden  velký  kolotoč.  
Ony většinou vymýšlejí a nakupují dárky nejen pro děti, ale i pro širší rodinu, pečou cukroví a uklízejí a
nakonec i chystají štědrovečerní večeři. Většina ostatních členů domácnosti tyto věci neřeší a automa-
ticky vše nechává na maminkách.  Někdy se stačí jen zeptat, s čím můžeme pomoci. Protože pe-
čení, úklid i chystání může být také milou společnou aktivitou a posloužit k prožití krásných společných
chvil, na které přes rok nemáme v dnešní uspěchané době čas.

 Dětský a rodinný  adventní kalendář může dostat jinou podobu. Pro dospělé může být sestaven
např. z nějakého kratičkého biblického citátu na den. Pro děti a rodiny to může být „prázdný“ kalendář,
do kterého každý večer vpisujeme drobné laskavosti, které se nám ten den povedly. V jedné farnosti takto
celý advent připravují „dárek pro Ježíška“

A jak s dárky, aby nebyly jen „nepříjemnou povinností“?
Co se týká dárků, dobře víme, že největší dary máme v sobě navzájem. Jde vlastně jen o to najít
způsob,  jak  to  vyjádřit,  aby  byl  dárek  projevem skutečné  pozornosti  a  lásky.  Že  nezáleží  na
velikosti a nákladnosti, to víme, ale když se dohodneme a přímo se vysloví, kolik budeme letos do
dárků investovat, dá to větší prostor svobodě. Učit děti kupovat dárky dospělým moc nemusíme, to
se jednou snad naučí vedle nás. Když se nám ale děti podaří povzbudit, aby něco samy vytvořily,
namalovaly, vyjádří tím svůj vztah lépe než nějakým kupovaným darem.

Adventní  čas  může být hezkým a požehnaným obdobím pro každého z nás.
Nenechme  zatvrdnout  svá  srdce!  Tak  bude  Bůh  moci  skrze  nás  přicházet
k druhým, vše proměňovat a přinášet radost. Přejme si, aby naše srdce byla
místem, kde se obrazně Pán Ježíš může narodit, aby tak každý mohl pocítit, že
je milovaným dítětem Božím. 

/www.vira.cz, zpracováno podle textů Vojtěcha Kodeta 
z webu www.vojtechkodet.cz  /  

Různá oznámení
Zveme všechny zájemce na online

předvánoční duchovní obnovu
s P. Eliasem Vellou 

„Bůh Dárce a Ochránce: 
vděčnost člověka“

Datum: 4 po sobě jdoucí večery od středy 15. prosince do soboty
18. prosince 2021 v čase od 20:00 – 21:15 hod.
Kde: Doma u počítače  (nebo  chytrý  telefon,  notebook…)  v aplikaci
Zoom.  Odkaz  vám  bude  po přihlášení  na  duchovní  obnovu  poslán  
2 dny před prvním setkáním na vaši  emailovou adresu. Tento odkaz – link
bude platit k přihlášení pro všechny 4 večerní setkání. Je možné i poslat video
s vysvětlením, jak Zoom používat.

Přihlášení: Na webových stránkách: www.kontemplativniseminare.cz
Po vyplnění  jednoduchého  přihlašovacího  formuláře  dostanete  v několika
dnech odpověď o potvrzení přihlášení a před obnovou vám bude zaslán odkaz.

Komu je obnova určena: Všem, kteří se chtějí připravit na vánoční
svátky  a také  se  aspoň  virtuálně  setkat  s P. Eliasem  Vellou
při poslechu a meditaci jeho přednášek a modliteb.

Pozvánku  můžete  rozeslat  dalším,  kteří  se  chtějí  duchovní  obnovy
zúčastnit. Zve Václav Čáp, tlumočník a laický misionář.

http://www.kontemplativniseminare.cz/
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