
 

28. prosince – 3. ledna 2016, DOBA VÁNOČNÍ, Žaltář I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

28.12. 

Svátek  

sv. Mláďátek, 

mučedníků 
St. Jičín 10:00 

pohřeb – Mgr. Věra          

                Dokládalová  

Úterý 

29.12. 

Pátý den v oktávu 

Narození Páně 
St. Jičín 16:30 

za † Jaroslava a Jaroslavu 

Pavlíkovy a rodiče z obou 

stran a duše v očistci 

Středa 

 30.12. 

Šestý den v oktávu 

Narození Páně 

St. Jičín 16:30 

za † Antonína Petřkovského, 

dceru, zetě, živou rodinu, 

ochranu Panny Marie a duše 

v očistci, po mši svaté 

modlitební společenství  

St. Lhota 14:30 pohřeb – Libuše Fabíková  

Čtvrtek 

31.12. 

Sedmý den v oktávu 

Narození Páně 

Sv. Silvestr 

St. Jičín 16:00 
na poděkování za uplynulý 

rok, po mši svaté svátostné 

požehnání, TE DEUM 

Bernartice 9:15 
na poděkování Pánu Bohu  

za uplynulý občanský rok 

Pátek 

1.1. 

Slavnost  

Matky Boží,  

Panny Marie 

St. Jičín 7:45 za farníky 

Bernartice 9:15 za farníky 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Sobota 

2.1. 

Památka sv. Basila 

Velikého a Řehoře 

Naziánského, 

biskupů a učitelů 

církve 

St. Jičín 16:30 

za † Jaromíra Petřkovského, 

jeho † rodiče Ludmilu a 

Ladislava,  † bratry Ladislava  

a Josefa, živou rodinu a duše 

v očistci 

Neděle 

3.1. 

2. neděle  

po Narození Páně 
 

žehnání koledníkům 

St. Jičín  7:45 
za † Hildegardu Hackovou  

a živou rodinu Hackovu  

a Andersovu 

Bernartice 9:15 
za † Marii Horutovou, manžela 

a rodiče 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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   27.12.2015 - Svátek Svaté Rodiny Ježíše, Marie a Josefa  

5./ročník VII.  

„Nevadí, jestli jsme někdy v tomto roce sešli z dobré cesty, pokud jsme se na ni dokázali vrátit.“ 

Není tomu tak? Pro mnohé z nás je vánoční příběh jen takovou hezkou 
pohádkou. Dojemný příběh o muži a ženě, kteří se radují z narození svého 
prvního dítěte a mají to štěstí, že se najde pár lidí, kteří se radují spolu s nimi. 
Jistě, Vánoce se ještě slaví, ale kdo se odváží říci nahlas, že toto miminko, tento 
Ježíšek ležící v jeslích ve chlévě, je Boží Syn? Komu by nebylo zatěžko všem 
kolem sebe říkat, že v této stáji přišel na svět sám Bůh? 

Chci vám prozradit, proč je pro mě Ježíš Božím Synem: skrze Ježíše jsme 
totiž získali jasnou představu o Bohu. Skrze něho jsme se dozvěděli, že Bůh není 
žádný pedant, který po nás chce, abychom se učili zpaměti pravidla a předpisy.  

Bůh není vychovatel, který chce, abychom jej slepě poslouchali.  

Bůh není soudce, který jen čeká na to, až uděláme nějakou chybu, aby nás 
mohl potrestat.  

Bůh je láska. A tato Boží láska se ztělesnila a přišla na svět v Ježíši.  
Když v evangeliích čteme, co bylo na Ježíši zvláštního, zjistíme, že se ve svých 
vztazích k druhým lidem nedržel žádných pravidel chování a nedbal na opatrnost. 
Při jednání s lidmi pro něj neexistovala žádná schémata. Nerozděloval lidi  
na sympatické a nesympatické, ani na lidi „přiměřeného“ či „nepřiměřeného“ 
postavení. Všechno, co Ježíš dělal a říkal, pramenilo z jeho nezdolné lásky ke 
každému jednotlivému člověku, z hlubokého porozumění slabostem tohoto 
člověka, z neochvějné náklonnosti ke všem bez ohledu na to, v čem jsou 
namočení, co provedli nebo co spáchali. 

Každý, kdo se ocitl v jeho blízkosti, například jeho učedníci, byl fascinován 
jeho laskavostí k lidem, jeho trpělivostí a mírností. A proto všem připadalo 
naprosto přesvědčivé, když Ježíš řekl: „Bůh si přeje, abychom ke všem lidem 
přistupovali s laskavostí a porozuměním. Ke všem. I k našim nepřátelům.“ 

A každý cítil, že to je něco naprosto nového.  
To znamená, že už nelze žít podle pevných pravidel  
a předpisů, jak se o to snažili farizeové. Je třeba svůj 
život řídit podle prosté pravdy: totiž že stačí, když se 
necháme vést Boží láskou. 

Za tuto pravdu vděčíme Ježíši. A to je pro mě 
dostatečným důvodem, abych to dítě v jeslích 
považoval za Božího Syna. 

/P.Notker Wolf, z knihy Prokletý mobil, Postřehy o lidech a o životě, vydalo Karmelitánské nakl. 2009/ 



Různá oznámení 

V roce 2016 se uskuteční  

Světový den mládeže v Krakově. 
Světové dny mládeže jsou mezinárodním setkáním, které je organizované katolickou církví, 
spojuje mladé lidi celého světa – katolíky, křesťany jiných vyznání a všechny lidi dobré vůle. 
Předsedá jim Svatý otec a slaví se každé tři roky. Tyto Světové dny mají za cíl ukazovat světu 
živou víru v Ježíše Krista, Božího Syna a Spasitele. Mají také podporovat angažovanost mladých 
v církvi, radovat se z víry a přemýšlet o odkazu, který vždy vybírá papež při této příležitosti. 
Mottem jsou Ježíšova slova: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou 
milosrdenství“ (srov. Mt, 5,7)  

TERMÍNY: 
20. - 25. července – Dny v diecézi - budou zajišťovat Diecézní centra pro mládež z jednotlivých 
našich diecézí v různých polských diecézích 
25. – 31. července – Světový den mládeže v Krakově 

Doporučený věk: od 16 let. 

HLAVNÍ AKCE: 

1. společné setkání české skupiny - 25. července 

Setkání v české skupině a katecheze - 26. července 

Od úterý do pátku budou pak probíhat večerní české modlitby.  

Uvítací mše svatá - 26. července - tato mše bude oficiálním začátkem letošních SDM, sloužit 
ji bude pravděpodobně arcibiskup z Krakova kardinál Stanislaw Dziwisz. 

Přivítání svatého otce - 28. července - jedná se o první setkání všech mladých poutníků se 
svatým otcem. 

Křížová cesta - 29. července 

Vigílie - 30. července - vigílie často bývá jedním z nejsilnějších zážitků na SDM. Probíhá večer 
a účastní se jí všichni poutníci. Součástí budou svědectví i modlitba vedená svatým otcem. 

Závěrečná mše - 31. července 

Závěrečná mše se svatým otcem proběhne dopoledne, kde budou poutníci po večerní vigílii 
přespávat. Celá událost proběhne asi takto: svatý otec projede mezi poutníky v papamobilu, 
poté bude na pódiu sloužit mši svatou, na závěr vyšle poutníky do svých domovů a požehná 
tomu, aby nesli plody SDM. Na konci se dozvíme, kde se bude konat příští SDM. 

CENA: 
Účast na programu se společnou dopravou: 
Dotovaná cena včetně Dnů v diecézi je stanovena na 5800 Kč (reálné náklady 7640 Kč). 
Dotovaná cena pouze pobytu v Krakově 5400 Kč (reálné náklady 6330 Kč). 
Tyto ceny platí při přihlášení do 30. dubna a zaplacení do 5. května 2016. 
Od 1. května zaplatíš o 400 Kč více. Pro účastníky, kteří se rozhodnou pro vlastní dopravu bude 
dotovaná cena o 400 Kč nižší. 

Připoj se k mladým celého světa! 
Sni o obnoveném světě míru, jednoty a přispěj svou účastí k církvi nového tisíciletí,  
k živé církvi! Spolu s ostatními prožij jedinečný zážitek víry! Přijď se podívat, jak žijí svoji víru 
mladí Poláci a dovol jim, aby i oni poznali, jak žijí svoji víru a kulturu ostatní mladí světa! 
Účast na SDM je vždy velikým duchovním zážitkem a zároveň poznáním jiné kultury. 
Zároveň se jedná vždy o fyzicky a psychicky náročné dny. 

Přihlašovat se můžeš na stránkách www.krakov2016.signaly.cz. Další informace nalezneš také 
na webových stránkách dcm.doo.cz.  

 

Každý rok od 1. do 14. ledna můžete v českých 

městech a vsích potkat na čtyřicet tisíc charitních 
koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti 
na starou lidovou tradici chodí od domu k domu nebo 
koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita 
Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami 
pomoci nedokáží. 

 Pozvánka na novoroční koncert 
Novojičínský sbor ZUŠ Ondrášek a Komorní sbor vystoupí v sobotu 2.1.2016  

v Šenově u Nového Jičína v 15.00 hod v kostele sv. Martina a tentýž den také  
v kulturním domě Hladkých Životicích v 18.00 hodin.  
 

Duchovní obnova pro muže 
Uskuteční se v pastoračním středisku minoritského kláštera v Opavě dne  
16. ledna 2016. Obnovu povede P. Petr Eliáš. Začátek v 9 hodin, konec cca  
18 hodin. Program: přednášky, práce v menších skupinkách, možnost svátosti smíření,  
na závěr mše sv. Cena: 200,- Kč/osobu (včetně oběda). Přihlášky přijímá: S. Dostál, 
tel. 731 625 606, e-mail: sdostal@doo.cz 

Adorace a děkovné Te Deum ze Sv. Hostýna 
Televize Noe 31.12. ve 23:30 hod nabízí svým divákům přímý přenos 

eucharistické adorace. Mají tak při vedení kněze příležitost  

k zastavení, ztišení, usebrání, rozjímání, niternému rozhovoru  
s Bohem. Při adoraci mohou diváci nejen rozjímat, ale také zaslat 
své chvály a prosby prostřednictvím SMS nebo e-mailu a podělit 

se o ně s dalšími diváky. Adorace, čili klanění má v katolické 
církvi východního i západního ritu velkou a dlouhou tradici.  

Mše svatá z baziliky Nanebevzetí Panny Marie na Sv. Hostýně na ukončení roku 

bude 31.12. přenášena v přímém přenosu od 24:00 hod. Celebruje Mons. Jan 
Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský. Při mši svaté bude  

v bazilice otevřena Svatá brána. 

Provoz betléma ve Španělské kapli – Vánoce 2015 

 

https://krakov2016.signaly.cz/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/kolednici/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/kolednici/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/tradice/
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
http://www.trikralovasbirka.cz/o-sbirce/vyuziti-sbirky/
mailto:sdostal@doo.cz

