
 

 

7. – 13. prosince 2015, ADVENT, Žaltář II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

7.12. 

Památka sv. 

Ambrože, biskupa 

a učitele církve 
St. Jičín - není mše svatá 

Úterý 

8.12. 

Slavnost Panny 

Marie, počaté bez 

poskvrny 

prvotního hříchu 

St. Jičín 15:30 
za živé a † občany 

Vlčnova        /P.Pawel Dobija/ 

Bernartice 17:30 
za † Martu Drlíkovou  

k 10. výročí úmrtí, manžela 

a rodiče 

Středa 

 9.12. 

Sv. Jana Didaka 

Cuauhtlatoatzina 
St. Jičín 15:45 

za † Vratislava Nováka, 

† rodinu Novákovu a Boží 

ochranu pro živou rodinu, 
po mši svaté modlitební 

společenství před Nejsvětější 

Svátostí Oltářní 

Čtvrtek 

10.12. 

Čtvrtek po 2. neděli 

adventní 

Bernartice 17:30 
za † Marii Klosovou, 

manžela, dcery a zetě 

Janovice 16:00 měsíční mše svatá  
                       /P.Pawel Dobija/ 

Pátek 

11.12. 

Sv. Damasa I., 

papeže 

St. Jičín 15:45 
za živou a † rodinu 

Rosovu z Loučky 

Bernartice 17:30 

za † Františku 

Glogarovou, rodiče, 

sourozence a vnuka 

Sobota 

12.12. 

Panny Marie 

Guadalupské 
St. Jičín - není mše svatá 

Neděle 

13.12. 

 

 

3. NEDĚLE 

ADVENTNÍ 

 
 

St. Jičín  9:15 za † P. Jaromíra Hučku 
                            /P.Petr Dokládal/ 

Bernartice 9:15 

na poděkování Pánu Bohu 

s prosbou o ochranu  

a pomoc Panny Marie pro 

živou rodinu 

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

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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    6.12.2015 – 2. neděle adventní     2./ročník VII.  

„Velký je ten, kdo pomáhá ostatním, aby rostli.“ 

Otevření Brány milosrdenství  
v místních církvích 

V úterý 8. prosince 2015 bude v katolické církvi zahájen mimořádný 

Svatý rok milosrdenství. Papež František bude v tento den 

slavit mši svatou na Svatopetrském náměstí, během níž otevře Svatou 

bránu. Následující neděli 13. prosince 2015 se otevře Svatá brána v bazilice  

sv. Jana v Lateránu a potom i v ostatních papežských bazilikách. 

Vůbec poprvé v dějinách budou tuto neděli Svaté brány, nazývané také 

Branami milosrdenství, otevřeny v katedrálách nebo jiných významných 

kostelech po celém světě.  

„Stanovuji, aby se o této neděli (13. prosince, pozn. red.) v každé místní 

církvi – v její katedrále, která je mateřským chrámem pro všechny věřící, 

anebo v konkatedrále či v jiném kostele zvláštního významu – Brána 

milosrdenství otevřela na celý svatý rok,“ píše papež v bule Misericordiae 

Vultus. „Podle rozhodnutí ordináře ji bude možno otevřít také v jiných 

svatyních, které jsou cílem mnoha poutníků, jejichž srdcí se na těchto 

posvátných místech často dotýká milost a nacházejí zde cestu k obrácení. 

Každá místní církev tak bude přímo zapojena do svatého roku jakožto 

mimořádného momentu milosti a duchovní obnovy.“ 

V České republice budou Svaté brány postupně otevřeny zhruba  
ve třech desítkách kostelů.  

Olomoucká arcidiecéze 

Olomouc, katedrála sv. Václava 

13. prosince 2015, zahájení v 10.00 v kostele Panny Marie 

Sněžné, následuje průvod do katedrály sv. Václava, kde bude 

otevřena Svatá brána 

Svatý Hostýn - 31. prosince 2015, při mši svaté na přelomu 

starého a Nového roku 

Velehrad - neděle 24. ledna 2016 při pouti k Panně Marii, 

Matce jednoty křesťanů 

 



Ostravsko-opavská diecéze 

Ostrava, katedrála Božského Spasitele 

13. prosince 2015 v 9.30 hodin (o. biskup František Václav Lobkowicz) 

Opava, konkatedrála Nanebevzetí Panny Marie 

13. prosince 2015 od 8.30 hodin (generální vikář Mons. Martin David) 

Hlavní náplní Roku milosrdenství je víra a to, že má navracet církev  

k jejímu prvořadému poslání, totiž být ve všech aspektech svého 

pastoračního života znamením a svědectvím milosrdenství. Papež František 

k tomu napsal:  

„Kéž je v tomto Svatém roce církev ozvěnou Božího slova, které zní 

mocně a přesvědčivě jako slovo a úkon odpuštění, opory, pomoci a lásky. 

Ať neúnavně nabízí milosrdenství a je vždy trpělivá v poskytování útěchy  

a odpuštění.“ 

Všechny dostupné informace na jednom místě hledejte ve speciální sekci webu tisk.cirkev.cz. 

Různá oznámení 
8. prosince – SLAVNOST PANNY MARIE POČATÉ BEZ POSKVRNY PRVOTNÍHO 
HŘÍCHU: S touto slavností Neposkvrněné Panny Marie, kterou takto vyhlásil roku 
1854 blahoslavený papež PIUS IX a kteréžto tajemství bylo slavně potvrzeno 
samotnou Pannou Marií roku 1858 v Lurdech je spjata HODINA MILOSTI: 

ukazuje důležitost přinášení MODLITEB a OBĚTÍ za nevěřící a nekající se.  
Dne 8. prosince 1947 při zjevení v Montechiari vyslovila Panna Maria toto přání: 
Přeji si, aby se každoročně 8.12. od 12-13 hod. konala hodina modliteb za svět! 
Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních a tělesných milostí. Náš Pán, Můj 
Božský Syn chce lidem dát přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit  
za své hříšné bratry. Ten, kdo nemůže navštívit svůj farní kostel, ať se modlí 

doma v poledne a také obdrží milosti. Brzy poznáte velikost této hodiny milosti. 
Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, mám 
připravenu plnost milosti.  

Letošní zdobení vánočních stromků se v našem kostele uskuteční v sobotu  

19. 12. od 13:00 hodin. Rádi uvítáme všechny, kteří se této pěkné akce chtějí 
zúčastnit, a pomoci tak zkrášlit náš Boží dům. Všem upřímné Pán Bůh zaplať. 

 „ ŽIVÝ BETLÉM  „ 
Dne 9.12. 2015 v 17.00 hod zveme na premiéru ukázky „živého betlému“  

na motivy  pohádky Josefa Lady. Koledy nám zahraje dechový 

soubor Starojičané. Sejdeme se na Starém Jičíně u kašny. Teplé 

občerstvení, zdobené perníčky pro děti i pro dospělé…  

Na Vaši návštěvu se těší manželé Polzerovi a členové spolku 

Starojické historické společnosti. 

MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJE SVĚT 

2. neděle adventní  

Motto: DĚLIT SE 

Biblické poselství: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! (srov. Lk 3,1-6) 

Podnět k promluvě: V dnešním evangeliu slyšíme slova Jana Křtitele, kterými 

vyzývá k pokání na odpuštění hříchů, aby každý člověk uviděl Boží spásu. Bůh je 

láska, chce každého člověka zachránit. Jan Křtitel cituje proroka Izaiáše: 

„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Kde je co křivého, ať je narovnáno.“ 

Máme zasypat údolí – to může být například nespravedlnost vůči druhému, hřích. 

Máme snížit hory – hory naší pýchy a sebestřednosti. To znamená, že svou 

pozornost nebudeme zaměřovat na sebe, na své pohodlí, aby nám nic nechybělo, 

ale víc se rozhlédneme kolem sebe, jak můžeme pomoci druhým, o co se můžeme 

rozdělit.  

O které skutky milosrdenství se budeme tento týden víc snažit? 

 Sytit hladové 

 Dávat pít žíznivým 

Podněty pro život: Nezapomínat, že na světě je mnoho lidí, kteří trpí hladem  

a žízní. Vážit si jídla, neplýtvat, nevyhazovat, nevybírat si jen něco. Vážit si 

obyčejné vody, protože mnozí ji nemají (nemusíme pít drahé limonády). Všímat 

si, jestli někdo v naší blízkosti nemá hlad (zapomněl si svačinu?) nebo žízeň. 

Rozdělit se o dobroty. Zříct se některých pamlsků a ušetřené peníze věnovat 

potřebným (s pomocí dospělých) nebo darovat potraviny. Ale také například: 

uvařit (nebo přinést) oběd babičce, která už má málo sil, nakrájet jí jídlo na talíři, 

když jí to nejde, podat jí hrnek s čajem… 

Příběh: Rabín poprosil Boha, aby mu dal nahlédnout, jak bude vypadat nebe  

a peklo. Bůh souhlasil s jeho přáním a požádal proroka Eliáše, aby rabína na jeho 

dobrodružné cestě provázel. Eliáš zavedl rabína do rozlehlé místnosti, kde seděli 

lidé kolem hrnce plného dobrého jídla. Každý člověk měl lžíci s dlouhou rukojetí 

a nabíral si. Ale rukojeti lžic byly tak dlouhé, že nikdo nedonesl lahodný pokrm 

do úst. Lidé zde byli bledí a hubení. V místnosti panovalo hrobové ticho. Když se 

ocitli venku, otázal se rabín Eliáše, co to bylo za místo, které teď navštívili.  

„To bylo peklo,“ řekl Eliáš. A pak zavedl rabína do druhého sálu, který vypadal 

přesně jako ten první. Uprostřed opět plápolal oheň a na něm klokotal hrnec plný 

stejně chutného jídla. Kolem seděli lidé se stejnými lžícemi. Vedli mezi sebou 

živý rozhovor. Byli šťastní a spokojení, protože těmi dlouhými lžícemi se 

nepokoušeli nakrmit sami sebe, ale jeden druhého. „Tak tohle je nebe!“ vydechl 

rabín.      W. Hoffsümmer: Krátké příběhy 1, Signum unitatis, 1991. 

Symbol k dolepení do zeměkoule: klas obilí – symbol jídla (chleba).  

http://tisk.cirkev.cz/aktualni-temata-rb/jubileum-milosrdenstvi/

