
 

 

13.prosince – 19. prosince 2021 

DOBA ADVENTNÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

13.12. 

Památka  

sv. Lucie,  

panny a mučednice 

St. Jičín 17:30 

za † rodiče Hrachovcovy,  

† syna, † manžele Maliňákovy,  

za přímluvu Panny Marie 

Fatimské a sv. Lucie pro živé  

a † řeholní sestry 

Úterý 

14.12. 

Památka  

sv. Jana od Kříže, 
kněze a učitele církve 

St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

15.12. 

 Středa po 3.neděli 

adventní 
St. Jičín 6:45 

rorátní mše svatá 

za † rodinu Petřkovskou  

a Randusovu, za duše v očistci,  

za živou rodinu a Boží požehnání 

na přímluvu Panny Marie 

Čtvrtek 

16.12. 

Čtvrtek po 3.neděli 

adventní 
-  - není mše svatá 

Pátek 

17.12. 
17.prosince St. Jičín 17:30 

za † Františka Pospěcha  

a duše v očistci 

Sobota 

18.12. 
18.prosince St. Jičín 6:45 

rorátní mše svatá 

za farníky 

Neděle 

19.12. 

 4. NEDĚLE 

 ADVENTNÍ 

 
sbírka na opravu fary 

St. Jičín 
8:00 

za † rodiče Františka a Cecílii 

Adamusovy 

15:00  

– 17:00 příležitost ke svátosti smíření 

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 od 18:30 společenství mládeže. 

* V sobotu bude v 16:00 ve Starojické Lhotě koncert sboru Ondrášek. 

* Příští neděli bude tichá sbírka – na opravu fary 😊 

* Příští neděli odpoledne od 15.00-17.00 bude příležitost k předvánoční svátosti 
smíření, spojená s tichou adorací. Bude zde také cizí zpovědník.
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 12.12.2021     3. neděle adventní        3./ročník XIII. 
Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. 

 

 

Třetí adventní neděle má v liturgii vždy radostný ráz. I náš úryvek 

epištolní o tom svědčí. Dvakrát je v něm uvedeno, že se máme radovat. 

Na mnoha místech ve svých dopisech vyzývá sv. Pavel věřící k radosti. 

Filipany v epištole např. čtyřikrát. Všichni toužíme po radosti. Zdá se 

však, že se radovat správně neumíme.  

V našem životě jako bychom měli málo důvodů 

k radosti. Hlavní překážkou pro naše radování jsou asi 

mnohé starosti, které na nás doléhají. Ale není bez 

zajímavosti, že v naší lekci jsme četli nejen výzvu k radosti, ale také 

výzvu k překonání našich starostí. Jak to spolu souvisí? Můžeme říci: čím 

více starostí, tím méně radosti a čím více radosti, tím méně starostí. 

Začněme tedy u těch radostí. Sv. Pavel napsal: „O nic nemějte 

starost.“ Vím, že namítnete: To by to s námi dopadlo, kdybychom o nic 

neměli starost. Máme v životě přemíru starostí. Někdy jsou to starosti 

vážné, jindy zbytečné. Vážné starosti dolehnou na toho, kdo nemá 

zaměstnání, kdo ztratí zdraví, komu se rozpadne manželství. Jsou však 

starosti menší nebo zbytečné. Možná, že nás zachvacují právě v těchto 

dnech, kdy se staráme, jak co nejšťastněji a nejbohatěji 

prožít vánoční svátky. Mladí lidé mají možná starost, jak 

co nejveseleji prožít konec letošního roku. Sv. Pavel nás 

chce varovat před nevhodnou a zbytečnou starostlivostí.  

Podobně hovořil i Pán Ježíš v horském kázání, když připomínal, že se 

nemáme starat o věci pozemské, ale starat se především o Boží 

království, a tak se vyřeší i ty problémy pozemské.  

Sv. Pavel jakou moudrý rádce nám však musí sdělit také důvod, proč 

nemáme mít nevhodnou a zbytečnou starostlivost. Své starosti  

a potřeby máme podle něho „předkládat Bohu v modlitbě.“ Lidé si 

na starosti vezmou prášek k uklidnění nebo nějakou tu číši alkoholu. 

Ale to jim stejně na dlouho nepomůže, někdy dokonce naopak. 

http://farnostsj.cz/


Věřící má velkou pomoc a uklidnění, když se umí ve svých starostech 

obrátit na Boha v modlitbě. Modlitba uklidňuje a dává velkou duchovní sílu. 

Nemusí se vždy stát, že se splní, co jsme v modlitbě vyprošovali. Soužený 

nebo nemocný se nemusí vždy uzdravit. V každém případě však mu 

modlitba a důvěra v Boha nějak pomůže a dá trpělivost a vnitřní klid  

a radost. Podobně radil v duchu žalmu 37 a 55 věřícím ve své prvé epištole 

sv. Petr: „Všechnu svou starost vložte na Boha.“ Učme se 

tedy tímto způsobem, pro věřící dostupným a snadným, 

bohužel mnohdy zanedbávaným, přemáhat své starosti. 

A nyní se vraťme k dnešní hlavní myšlence o stálé radosti. 

V příznivých podmínkách se lidé dovedou radovat. Příznivé životní 

podmínky však v životě nikdo nemůže asi natrvalo mít. Nemůžeme být 

pořád mladí, zdraví a krásní. Nemůžeme být sále obklopeni dobrými  

a příjemnými lidmi. Nemůžeme mít vždy úspěch a zisk. Lidové přísloví to 

vystihlo slovy: Lidské radování nemá dlouhého trvání. Slovo Boží, obsažené 

v dnešní epištole, nás však vyzývá ke stálé radosti. Kdo je zdroj této stálé  

a nepomíjející radosti? Sv. Pavel nám na to samozřejmě odpoví. V naší lekci 

dá hned dva důvody: „Radujte se v Pánu a radujte se proto, že Pán je 

blízko.“ 

Ke stálé radosti bude třeba víry v Boha a Pána Ježíše. V Pánu Ježíši máme 

lékaře, pomocníka, rádce, utěšitele a smírce – to je důvod k pravé radosti, 

kterou nám nemůže nikdo a nic vzít. Nejsi sám, nejsi opuštěn. Je tu Pán Ježíš 

a je blízko. A to je adventní myšlenka. Svěř se jemu a těš se s ním! Tyto rady 

nejsou nevyzkoušenými a neosvědčenými myšlenkami. Sám sv. Pavel píše 

tuto epištolu ne v příznivých podmínkách, ale z vězení. Z místa, kde není 

žádný přirozený důvod k radování. Na jiném místě téže epištoly píše:  

„Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, raduji se 

a spolupracuji s vámi se všemi.“ 

A to není jen jeho zkušenost. V mnohých dopisech vězněných křesťanů  

ze všech možných vězení, kriminálů, koncentračních táborů a gulagů, nebo  

i ve vyprávěních těch, kteří to přežili, máme svědectví o vnitřní síle, která jim 

pomáhala vše to příšerné vydržet a přečkat. Když tito věřící měli i v tak 

otřesných podmínkách Boha blízko, proč bychom my v našich okolnostech, 

které nejsou tak hrůzné, necítili také blízkost Boží a neradovali se z ní.  

V tom je důvod k stálému radování. 

/autor:Richard Scheuch, Fermentum – homiletické texty, č.1/1994-95/ 

Různá oznámení 

Dny vděčnosti zdravotníkům  

„Blbá nálada“, nevděčnost a někdy až agrese vůči 
zdravotníkům aktivizovala tři největší  

střešní prorodinné organizace k vyhlášení  

Dnů vděčnosti zdravotníkům, které proběhnou 
v celé České republice ve dnech 13. – 19. prosince 2021. Rodinný svaz ČR,  
Síť pro rodinu a Unie center pro rodinu a komunitu zastupují více než 300 

organizací a chtějí vyjádřit uznání těm, kteří pečují o naše zdraví, jsou v první linii 
a v těchto dnech jsou i těmi, kdo o naše životy doslova bojují. 

„Ve dnech, kdy se všichni upínáme ke svátkům, dnům volna a času 
s rodinou, je celá skupina lidí, kteří tuto vyhlídku určitě nemají - 
zdravotníci. Nemocnice praskají ve švech a vidina lepších časů je 
na hony vzdálená,“ říká předseda Rodinného svazu ČR Jan Zajíček, 
„místo díků letos vnímáme lavinu urážek, arogance a nevděku. Dny patří těm,  
kdo nehledí na své pohodlí a slouží bez rozdílu všem potřebným. Mnohdy vidí zbytečně 
zmařené životy a přes všechno úsilí jsou těmi poraženými. Proto jim vyjadřujeme velké 
díky: Jste pro nás darem!“ Za Rodinný svaz ČR se do akce zapojí členská centra  
pro rodinu působící ve 14 krajích ČR – více na www.rodinnysvaz.cz.  

Svůj pohled připojuje prezidentka Sítě pro rodinu Rut Kolínská: 
„Kromě vděčnosti zdravotníkům za jejich výjimečné nasazení patří 
obrovský dík i řadě těch, o kterých se nemluví, těm, kdo vytrvale pečují 
o osamocené nemocné, o lidi v nouzi či bez domova. Přinášejí jim 
záchranu i naději uprostřed rozbouřených časů pandemie." 

Za Unii center pro rodinu a komunitu vyjadřuje vděk předsedkyně Edita 
Kozinová: „Nesmírně obdivuji zdravotníky a další pomáhající profese za jejich 
nasazení v boji o naše životy. Obdivuji je nejen za jejich fyzickou pomoc,  
ale v poslední době zejména za tu mentální. Jako vystudovaná zdravotní sestra 
a učitelka ošetřovatelství uvnitř cítím velkou potřebu pomoci právě 
zdravotníkům v první linii. Z důvodu své nemoci nemohu fyzicky 
pomáhat, ale rozhodně neustanu v podpoře a pomoci té sociální  
a duševní. V tuto chvíli alespoň vzdálenou podporou Dnů vděčnosti 
zdravotníkům. Tisíceré díky za Vaši pomoc nám všem.“ 

Veřejnost se může do Dnů vděčnosti zdravotníkům symbolicky zapojit 

připevněním náplasti se srdíčkem na oblečení, přípravou přáníček, obrázků  

a vzkazů pro zdravotníky; nebo předáním pozorností dle úvahy a domluvy 

s konkrétním pracovištěm. V rámci ČR se veřejnost může informovat u center  

pro rodinu, mateřských a rodinných center ve svých regionech. 

Trojice organizací směřuje své poděkování ke zdravotníkům,  
záchranných složkám, ošetřovatelům, sociálním pracovníkům,  

učitelům a očím skrytým pečujícím osobám a všem, kdo se v těchto dnech 
 chovají zodpovědně a jakkoli pomáhají ke zvládnutí pandemie. 


