
 

21. – 27. prosince 2015, ADVENT, DOBA VÁNOČNÍ, Žaltář IV. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

21.12. 

Pondělí před 

Štědrým dnem 
St. Jičín 14:00 pohřeb – Stanislav Šrom  

Úterý 

22.12. 

Úterý před Štědrým 

dnem 
St. Jičín 

14:30 

16:30 
 

 

svátost smíření 

za † manžela a † rodiče a Boží 

ochranu a Panny Marie pro 

živou rodinu 

Středa 

 23.12. 

Středa před Štědrým 

dnem 

St. Jičín 16:30 

za † rodiče Hanzelkovy, † 

syna, ochranu Boží a Panny 

Marie pro živou rodinu, po mši 

svaté modlitební společenství  

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

Čtvrtek 

24.12. 

ŠTĚDRÝ DEN 

 

začíná  

doba vánoční 

St. Jičín 

15:00 
 

22:00 

 

vánoční dětská mše svatá  

za děti a mládež 

„Půlnoční“ mše svatá  

za farníky 

Bernartice 22:00 
„Půlnoční“ mše svatá 

 za farníky 

Pátek 

25.12. 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 

 

Boží hod vánoční 

St. Jičín 
7:45 

15:30 

slavná mše svatá za farníky 

požehnání, vánoční divadlo 

Bernartice 9:15 slavná mše svatá za farníky 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Sobota 

26.12. 

Svátek 

sv. Štěpána, 

prvomučedníka 

 

2. svátek vánoční 

St. Jičín 7:45 

za † stařečky a rodiče 

Frydrychovy, jejich dceru 

Ludmilu, syna Ladislava, zetě 

Josefa a Vlastimila 

Bernartice 9:15 
za † Josefa Glogara a živou 

rodinu 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Neděle 

27.12. 

SVÁTEK SVATÉ 

RODINY,  

JEŽÍŠE, MARIE  

A JOSEFA 

obnova  

manželských slibů 

St. Jičín  7:45 za rodiny 

Bernartice 9:15 
za vyprošení ochrany a pomoci 

pro rodiny naší farnosti 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
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    20.12.2015 – 4. neděle adventní     4./ročník VII.  

„Život jsme dostali darem proto, abychom se i my mohli stát darem pro druhé.“ 

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 - mezi nás, 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 v modlitbě, při bohoslužbě, v Bibli – Božím 
slově, 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.  

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 nebo v nějakém společenství,  
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 bude mít tolik, kolik investoval…  

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 přímo 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. 

/ zpracováno podle textů Vojtěcha Kodeta 

z webu www.vojtechkodet.cz/ 

Různá oznámení 
 Příležitosti k sv. smíření před Vánocemi 
NOVÝ JIČÍN  
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie – 21.12. - 23.12. od 6:15 - 7:30 hodin 

Kostel Nejsvětější Trojice - pondělí 21.12 od 17:00 - 17:50 hodin 

Španělská kaple - úterý 22.12. - středa 23.12. od 17:00 - 17:50 hodin 
STARÝ JIČÍN – úterý 22.12. od 14:30 hodin. 

 Milí farníci!  

Srdečně Vás všechny zveme  

na vánoční scénku o narození  

Ježíše Krista v Betlémě. 

Scénka se uskuteční 25. prosince 2015  

v 15:30 ve farním kostele  

na Starém Jičíně. 

Těší se na Vás Misijní klubko  

 V sobotu 26. prosince 2015 jsou všichni zváni na pohádkový příběh „Cesta  
z propasti beznaděje". Toto divadelní vystoupení se uskuteční v Bernarticích nad 
Odrou, v sálu restaurace U bříz. Začátek v 15 hodin. Vstupné je zdarma.  
 
 V neděli 27. prosince v 18:00 hod zazní v kostele Nanebevzetí Panny Marie 
v Novém Jičíně Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby. Účinkuje pěvecký sbor 
Ondráš, pěvecky sbor Bílovec, Komorní orchestr Kopřivnice a jeho hosté. 
**************************************************************************** 

 MILOSRDENSTVÍ PROMĚŇUJE SVĚT
4. neděle adventní - Motto: POMÁHAT 

Biblické poselství: Maria se vydala na cestu a spěchala pomoci Alžbětě. 
(srov. Lk 1,39-45) 

Podnět k promluvě: Slyšeli jsme o tom, jak Panna Maria po andělově zvěstování 

spěchala do hor ke své příbuzné Alžbětě. Jistě jí chtěla pomoci a rozdělit se  

o radost. Obě ženy nemluví o sobě, ale o tom, co v jejich životech udělal Bůh. 

Vyvrcholením setkání je Mariin chvalozpěv, v němž chválí Boha za jeho 

milosrdenství. 

O které skutky milosrdenství se budeme tento týden víc snažit? 

 Navštěvovat nemocné 

Podněty pro život: Modlit se za nemocné. Navštívit nemocné, staré, nemohoucí, 

opuštěné (např. příbuzné, sousedy), udělat jim radost, pomoci jim (nakoupit, nebo 

třeba jen naladit rádio), vyslechnout je, udělat si čas (přiměřeně, abychom je 

neunavili). Zatelefonovat, napsat, poděkovat jim za modlitbu, ukázat, že i tak 

mohou být užiteční, že je potřebujeme. Zeptat se, jestli nechtějí návštěvu kněze s 

eucharistií. Návštěva domova důchodců apod. s dětmi, předvedení nějakého 

programu (zpěv, scénka) – po domluvě. 

Příběh: Lékař bezradně zavrtěl hlavou. U svého pacienta nenacházel už deset dní 

žádné známky zlepšení. Nic nezabíralo. Zdálo se, že nemocný už nemá chuť  

k životu. Následujícího dne lékař znovu zavrtěl hlavou, tentokrát ale 

překvapením. Nemocný stařec seděl na posteli, opíral se o polštáře a měl opět 

zdravou barvu. „Můžete mi prozradit, co se stalo?“ ptá se ho lékař. „Ještě včera 

byl váš stav skoro beznadějný.“ Stařec se zasmál: „Ano, máte pravdu, něco se 

stalo. Včera mě navštívil můj vnuk a řekl: „Dědo, musíš jít brzy domů.  

Já tě potřebuju, polámalo se mi kolo!“  (B. Ferrero) 

Symbol k dolepení do zeměkoule: květina – symbol pomoci 

(každého potěší).  

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

POKOJ, RADOST, MÍR A LÁSKU OD NAROZENÉHO JEŽÍŠE  
VŠEM FARNÍKŮM VYPROŠUJE A ZEHNÁ P.Petr Dokládal. 

http://www.vojtechkodet.cz/

