
                         

 

 

30. listopadu – 6. prosince 2015, ADVENT, Žaltář I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

30.11. 

Svátek sv. Ondřeje, 

apoštola St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

1.12. 

Sv. Edmunda 

Kampiána, kněze  

a mučedníka 
St. Jičín - není mše svatá 

Středa 

 2.12. 

Středa po 1. neděli 

adventní 

St. Jičín 15:45 

za † Jana a Ludmilu 

Vahalíkovy z Jičiny a živou 

a † rodinu, po mši svaté 

modlitební společenství před 

Nejsvětější Svátostí Oltářní 

Loučka 17:00 mše svatá /P.Jiří Šenkeřík/ 

Čtvrtek 

3.12. 

Památka  

sv. Františka 

Xaverského, kněze 

Bernartice 17:30 
za † Františka Hasala a za 

živé rodiny 

Petřkovice 17:00 
měsíční mše svatá  

žehnání adventních věnců  
                               /P.Pavel Jombík/ 

Pátek 

4.12. 

Sv. Jana 

Damašského, kněze 

a učitele církve 

1. pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:15 

15:45 

 

 

 

 

svátost smíření 

za † Antonína 

Štramberského, † manželku 

Marii, † syna Libora a † 

syna Miroslava, duše 

v očistci a za živou rodinu 
/P.Ladislav Stanečka/ 

Bernartice 17:30 
za † rodinu Drlíkovu a 

Bayerovu a živé rodiny 

Sobota 

5.12. 

Sobotní památka 

Panny Marie 

1. sobota v měsíci 

St. Jičín - není mše svatá 

Neděle 

6.12. 

 

 

2. NEDĚLE 

ADVENTNÍ 

 
 

St. Jičín  9:15 za farníky /P.Petr Dokládal/ 

Bernartice 9:15 
za † Vítězslava Janebu k 90. 

výročí narození, manželku, 

sestru a rodiče 

Loučka 10:45 mše svatá /P.Jiří Šenkeřík/ 

St. Lhota 10:30 mše svatá /P.Pawel Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

    29.11.2015 – 1. neděle adventní           1./ročník VII.  

„Jsi tím, kým se rozhodneš být dnes! Ne tím, kým jsi se rozhodl být včera!“ 
 

 

Často vídám neuvěřitelně smutné lidi a ptám se, jak mohli ztratit veškerou 
radost. A jsou tu jiní, kteří prožívají radostné okamžiky celý den, ať se děje 
cokoli. 

Pokud zažíváte něco podobného, mějte na paměti nejdůležitější recept  
na radost – je třeba čerpat z prostých a přirozených věcí a pak dusit  
na mírném ohni… 

Především žijte v přítomnosti. Často býváte ponořeni a ztraceni ve své 
minulosti nebo si představujete budoucnost. A tak cítíte jen výčitky nebo 
obavy a chybí vám radost z přítomného okamžiku. Vidíte jen čas, který 
plyne. 

Zkuste ze všech sil milovat celých čtyřiadvacet hodin, prožívejte tyto 
hodiny naplno, dejte se cele do toho. Včerejšek nebyl lepší a o zítřku nic 
nevíme. Bůh vás stvořil pro jeden den. 

Aby člověk mohl mít absolutní důvěru v to, co přijde, je důležité naplno 
prožívat přítomný okamžik. Nejhorší je žít ve včerejšku a zítřku. Říkám tomu 

„teologie čtyřiadvaceti hodin“: dvacet čtyři hodin na to, abychom mohli 

milovat a být milováni. Čtyřiadvacet hodin pro druhé a pro Boha. 

Boží milost přichází výhradně v přítomnosti. Pokud všechno přijímáte 

s láskou, bude to pro vás úžasná a jedinečná cesta svatosti. Všechno 
dělejte s láskou. 

Mám rád učení svatého Františka Saleského, který přisuzuje přítomné 
chvíli výjimečnou moc: „Mysleme jen na to, abychom dnes konali dobro,  
a až přijde zítřek, bude se jmenovat dnešek a pak budeme myslet na něj.“ 

/z knihy Ať se Ti život povede! Autor Guy Gilbert, nakl. Portál 2012/ 

 



                  

 

MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJE SVĚT 
Během letošního adventu zahájíme Svatý rok milosrdenství, který vyhlásil papež 

František. V adventu si více než jindy připomínáme největší skutek Božího milosrdenství 

– narození Ježíše Krista. Bůh se stal člověkem, aby nám ukázal milosrdnou tvář Otce. „Když se naplnil 

čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného ze ženy, podrobeného Zákonu, aby vykoupil lidi, kteří 

podléhali Zákonu. Tak jsme byli přijati za syny“ (Gal 4,4-5). 

Pro letošní advent jsme tedy zvolili motiv „světa“ (prezentovaný zeměkoulí) a Božího milosrdenství, 

které chce přijít do všech jeho koutů. Chceme odpovědět na výzvu papeže Františka: „Vroucně si přeji, 

aby křesťanský lid během Jubilea přemýšlel o skutcích tělesného a duchovního milosrdenství“. Chceme 

ve farnosti společně s dětmi prožít advent jako dobu, během níž objevujeme Boží milosrdenství a sami 

se stáváme cestou, po níž Boží milosrdenství přichází do „našeho světa“, ke všem lidem. 

Zeměkouli, kterou máme na nástěnce u bočního oltáře, budeme společně „dotvářet“. Nepředstavuje 

vzdálené světadíly (na které však také nemáme zapomínat), ale je to především „náš svět“ – konkrétní 

místo, kde žijeme, chodíme do školy, bydlíme, pracujeme, radujeme se, trpíme… Srdce uprostřed 

„světa“ připomíná Boží lásku, Boží milosrdenství. Kolem zeměkoule jsme při adoraci na slavnost 

Ježíše Krista Krále umístili malá srdíčka se svým jménem. Symbolicky jsme tím znázornili, že se 

chceme podílet na šíření milosrdenství ve světě. Pokud se chcete také přidat, prosím, podepište si 

srdíčko a umístěte je kolem zeměkoule. 

Každou adventní neděli budeme s nástěnkou dále pracovat. Ve zpravodaji budou zveřejněny katecheze 

a úkoly na danou neděli vztahující se k evangeliu. Za jakýkoliv skutek milosrdenství, splněný úkol 

apod. budou děti do zeměkoule přidávat určité prvky (ryby, obilí, stromy, květy), které „zemi“ 

postupně promění. 

1. neděle adventní - Motto: MODLIT SE - Biblické poselství: Bděte a modlete se v každé době.  

Pojem milosrdenství se skládá ze dvou slov – milý a srdce. Kdo je milý srdcem? Ten, kdo má druhé 

doopravdy rád, ze srdce, ne pouze na oko. Ten, kdo myslí víc na druhé než na sebe, nehledá vlastní 

prospěch, všímá si, co kdo potřebuje. Milosrdenství je tedy vlastně láska. „Bůh je láska,“ řekl svatý Jan. 

Proto můžeme také říct: Bůh je milosrdenství. Bůh si přeje přijít se svým milosrdenstvím ke každému 

člověku, do každého prostředí a každý den. Může k tomu použít nás, když mu to dovolíme.  

O co se budeme v adventu obzvlášť snažit? Pokusíme se šířit lásku tím, že budeme uskutečňovat skutky 

milosrdenství. Každým skutkem proměníme nejen „náš svět“ (místo, kde žijeme), ale také sami sebe, 

své srdce. V evangeliu první neděle adventní jsme slyšeli o tom, že máme být „bdělí“ a máme se modlit 

v každé době, abychom byli schopní překonávat všechny těžkosti života a byli připraveni na setkání  

s Pánem. Bůh chce, abychom se setkání s ním nebáli, ale těšili se na ně, protože on je láska  

a milosrdenství. O které skutky milosrdenství se budeme tento týden víc snažit? 

 Modlit se za živé i zemřelé 

 Navštěvovat vězněné 

Podněty pro život: Nezapomínat na modlitbu. Ona nás proměňuje, posiluje naši víru, pomáhá nám být 

ve spojení s Bohem a čerpat u něj sílu. Modlit se za naše zemřelé, ale také za potřeby lidí blízkých  

i vzdálených. – Neodsuzovat ty, kdo udělali nějakou chybu nebo hřích, ani ty, kdo jsou třeba ve vězení. 

Modlit se za ně, za jejich obrácení, za jejich příbuzné nebo za jejich oběti. Přemýšlejme: co všechno 

může být pro člověka „vězením“ (zvyk, závislost, hřích…). Nikdo není bez hříchu, proto se nemůžeme 

považovat za lepší, než jsou druzí. 

Příběh: Svatá Terezie z Lisieux pociťovala ještě před tím, než se stala řeholnicí, velkou touhu modlit se 

za obrácení hříšníků. Říkala: „Ježíš ze mě udělal rybáře duší.“ Když se dozvěděla o jednom tehdejším 

zločinci, který měl být popraven, usilovně se modlila za jeho obrácení. Zločinec před svou popravou 

třikrát políbil kříž. Pro Terezii to bylo znamení od Boha, že její modlitby byly vyslyšeny a hříšník se 

zachránil pro nebe.  

Symbol k dolepení do zeměkoule: ryba – máme být „rybáři duší“ jako svatá Terezie. 

Různá oznámení 

Vážení farníci, milí přátelé, 

nedávno jsme Vás oslovili a požádali, abyste se spolu s námi 

přidali k dobré věci a darovali Vaše nepotřebné jízdní kolo, 
případně autolékárničku s prošlou lhůtou pro potřeby školáků  
a jejich rodin v Gambii. Start akce byl naplánován na začátek 
srpna, ukončení - symbolicky v den i v místě cíle běhu  
sv. Václava, tedy na konec září 2015.  

 Dovolte mi, abych zdůraznil myšlenku, se kterou jsme do této akce 

vstupovali: „ “. Výsledek charitativní 

sbírky nás velmi mile překvapil. Do konce září se totiž vybralo 86 jízdních kol  
a více než 25 lékárniček, náhradní díly a pumpičky nepočítaje. Vzhledem k tomu, 
že nás mezitím společnost Kola pro Afriku, o.p.s. požádala o posun termínu 
odvozu z důvodu logistických potíží  se sbírka vyšplhala už na 105 kusů jízdních 
kol a 32 lékárniček. 

 Místní organizace KDU-ČSL a křesťanská organizace OREL vyjadřují všem 

dárcům upřímné poděkování, a to nejen za pomoc materiální, ale také za 
podporu při šíření myšlenky pomoci chudým a potřebným. Děkujeme také všem 
farníkům, kteří sice přispět nemohli, ale tuto akci vložili do svých modliteb. 

Dovolte nám, abychom Vám tímto do nového církevního roku popřáli pevné 
zdraví, čistou mysl, upřímnou lásku a Boží požehnání. 

 Za organizační tým Pavel Vahalík  

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

V rámci přípravy na Světový den mládeže v Krakově zveme  

na adventní duchovní obnovu mládeže na téma 

„BLAHOSLAVENSTVÍ“, která se uskuteční od 4. - 6. 

prosince 2015 na faře ve Štramberku. Obnovu povede  

P. Lumír Tkáč, děkan z Bílovce a bývalý kaplan pro mládež 

děkanátu Nový Jičín. Cena 100,- Kč (členové AI), 150 Kč 

(ostatní). Začátek v 19:30. Přihlašování a další informace na 

www.mladeznj.signaly.cz.  

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

CHARITNÍ KLUB rukodělných prací v Novém Jičíně zve na adventní 

prodejní výstavku svých prací o adventních nedělích od 8:00 do 12:00 

na faře v přízemí. 

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

Informační schůzka tříkrálových koledníků 

O druhé neděli adventní prosím všechny vedoucí tříkrálových skupinek, 

aby se po mši sv. zdrželi v kostele ke krátké organizační schůzce. 

Děkuji Alena Andersová 

http://www.mladeznj.signaly.cz/

