
 

   28. listopadu – 4. prosince 2016, DOBA ADVENTNÍ, Žaltář I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

28.11. 

Pondělí po 1. neděli 

adventní 
St. Jičín 17:00 

za † Metoděje a Marianu 

Jakůbkovy a duše v očistci 

Úterý 

29.11. 

Úterý po 1. neděli 

adventní 
St. Jičín 17:00 

za † Františka Tvrdého  

z Jičiny 

Středa 

30.11. 

Svátek sv. Ondřeje, 

apoštola 
St. Jičín 17:00 

za papeže Františka a jeho 

zdraví, Boží ochranu, 

ochranu Panny Marie  

a Ducha svatého 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

1.12. 

Sv. Edmunda 

Kampiána, kněze  

a mučedníka 

Petřkovice 16:00 
mše svatá 

žehnání adventních věnců 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

2.12. 

Pátek po 1. neděli 

adventní 

 

1. pátek v měsíci 

St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

 

 

 

 

svátost smíření 

dětská mše svatá 

za † důstojného otce 

Tadeáše Wojnara a duše 

v očistci, s prosbou za dar 

uzdravení pro těžce 

nemocné osoby 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

3.12. 

Památka sv. Františka 

Xaverského, kněze 

 

1. sobota v měsíci 

St. Jičín 

17:30 

18:30 

 

 

mariánské večeřadlo 

za † Rodinu Zichovu, 

Hanzelkovu a Mičkalovu 
/o.Dobija/ 

Neděle 

4.12. 

2. NEDĚLE  

ADVENTNÍ 

 

sbírka na kostel 

 

St. Jičín 

 

7:45 

 

14:30 

 

za farníky a za děti a mládež 

z Vlčnova /o.Petr/ 

žehnání kapličky  

ve Vlčnově /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 
mše svatá  /o.Jiří/ 
křest: Anna Marie Fačkovcová  

Loučka 10:45 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Petr/ 
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       27. 11. 2016 – 1. neděle adventní           1./ročník VIII.  

„Do domu Hospodinova s radostí půjdeme.“ Ž 121 

Očekávání Pánova příchodu 
„Všemohoucí Bože, očekáváme příchod našeho Pána Ježíše Krista  
a prosíme Tě: posiluj naši vůli, ať konáme spravedlivé skutky  
a připravujeme se na setkání s ním.“   MISÁL, vstupní modlitba 

 

„Možná jsme už někdy zažili, „ pravil R. Knox v jednom 
kázání o adventu, „jaké to je jít v noci pěšky a vléct se mnoho 
kilometrů se zrakem dychtivě upřeným ke světlu v dáli, které 
tak či onak dává tušit domov. Jak je ve tmě obtížné odhadnout 
vzdálenost! Do cíle může zbývat několik kilometrů stejně jako 
pouhých pár set metrů. V takové situaci se nacházeli proroci 
vyhlížející vykoupení svého lidu. Nemohli říci, s přesností na sto ani pět set let,  
kdy má Mesiáš přijít. Věděli pouze, že v jistém okamžiku vzejde z Davidova kmene 
další výhonek, že se v určité době najde klíč, který otevře dveře vězení, že světlo, 
jež tehdy bylo jen matným bodem na horizontu, se konečně začne zvětšovat,  
až jednoho dne bude viditelné dokonale. Boží lid je měl očekávat.“  

Církev si přeje, abychom jakožto její děti v každé chvíli svého života tento postoj 
zachovávali. Vždyť za své zásadní poslání považuje vybízet nás, abychom 
neustále hleděli do budoucnosti, třebaže se již dovršilo druhé tisíciletí od prvních 
Vánoc, které nám liturgie v těchto dnech stále intenzivněji připomíná. Povzbuzuje 
nás, abychom bděli a putovali nocí spolu s pastýři se zrakem upřeným na světlo 
vycházející z betlémské jeskyně. 

Když Mesiáš přišel, jen málokdo jej očekával opravdově. Přišel do svého 
vlastního, ale jeho vlastní ho nepřijali. Mnoho lidí již předtím usnulo tomu 
nejpodstatnějšímu života svého i života světa. 

Bděte, říká nám Pán v dnešním evangeliu. Proberte se ze spánku, opakuje 
svatý Pavel. Protože i my můžeme na nejzásadnější skutečnost naší existence 
zapomenout. 

Zatrubte na Siónu, svolejte národy, oznamte lidu: Hle, přichází Bůh, náš 
spasitel. Hlásejte a provolávejte, křičte a říkejte. Čtyři týdny předem nás církev 
nabádá, abychom se připravili na opětovné slavení Vánoc a zároveň abychom si 
v období, kdy si připomínáme první příchod vtěleného Krista na svět, uvědomili,  



že Bůh přijde znovu: na konci života každého z nás i na konci časů. Proto je advent 
dobou přípravy a naděje.  

Přijď, Pane, a neprodlévej. Připravme cestu Pánu, který přijde brzy. A pokud 
zjišťujeme, že je náš pohled zakalený a že nevidíme jasně světlo, které přichází 
z Betléma, od Ježíše, je čas odstranit překážky. Nastává období, kdy máme zvlášť 
pečlivě zpytovat svědomí a více se snažit o vnitřní čistotu, abychom přijali Boha. Je čas 
rozpoznat všechny špatnosti, jež nás od Pána dělí, a odvrhnout je daleko od sebe. 
Proto je třeba jít ve zpytování svědomí k samým kořenům našich skutků, k samým 
příčinám jednání. 

/vybráno z knihy „Rozmluvy s Bohem – Rozjímání na každý den církevního roku“, Fransisco Fernández-Carvajal, 
vydalo nakl.Paulínky r.2011, pozn. kniha je dostupná také v naší farní knihovně/ 

 
 Proč máme Boha prosit? 

Bůh, který nás zná do hloubi duše, také ví, co potřebujeme. A přece si přeje, 

abychom ho prosili, abychom se na něho obraceli ve svých potřebách, abychom 

k němu křičeli, volali ho a vzývali a dokonce s ním zápasili. [2629-2633] 

Bůh nepotřebuje naše prosby, aby nám pomáhal. To, že ho máme prosit, je pro naše 

dobro. Ten, kdo neprosí a nechce prosit, uzavírá se sám do sebe. Teprve člověk, který 

prosí, se otvírá a obrací se k Původci veškerého dobra. Ten, kdo prosí, navrací se 

domů k Bohu. Proto prosebná modlitba uvádí člověka do správného vztahu k Bohu, 

který respektuje naši svobodu. 

Různá oznámení 
Milí farníci, 
je tady opět adventní čas, který nám nabízí možnost se ztišit  
a připravit se na narození Ježíše do našich srdcí. 
Letos nás ve farnosti bude adventním časem provázet Panna 
Maria, která jako první poznala a přijala do svého života Pána 
Ježíše. Maria nám bude pomáhat vnášet Světlo do našeho života, 
ale i do života lidí kolem nás. Od ní se máme mnoho co učit. 
Společně budeme uvažovat nad texty 1. kapitoly Lukášova 
evangelia. Můžeme si tento úryvek na začátku adventu přečíst: Lk1, 26 - 56.  
Dnes vám nabízíme zamyšlení nad větou: 

„Neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha“ (Lk 1,30) 

Bůh, který oslovuje Marii, oslovuje také nás: Neboj se! Já jsem tvůj Bůh. 

Milé děti,  

dostaly jste už někdy těžký úkol, se kterým jste si nevěděly rady? Třeba  

ve škole, v kroužku, ve skautu nebo jinde, kdy po vás někdo chtěl udělat něco, 

čemu jste nerozuměly nebo to neuměly? Vzpomenete si, jak jste to tenkrát 

vyřešily? Určitě jste poprosily někoho staršího, aby vám s tím pomohl.  

A v takových případech to obyčejně bývají naši rodiče. Maminka  

a tatínek jsou tu proto, aby nám pomohli a poradili vždycky, když si nevíme 

rady. Tomu nás učí také Panna Maria, když za ní přišel archanděl Gabriel  

a řekl ji: „Neboj se Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš  

a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.“ Maria si také nevěděla rady  

s tak velkým úkolem, který pro ni Pán Bůh připravil. A proto se ptá anděla, 

kterého poslal Bůh: „Jak se to stane?“  

Není ostuda něco nevědět. Ostuda by byla, kdybychom si mysleli,  

že na všechno stačíme sami a nikoho k tomu nepotřebujeme. Panna Maria nám 

ale ukazuje, že máme požádat o pomoc nebo o radu vždycky, když je před 

námi něco těžkého. A Bůh, který říká Marii: „Neboj se“, říká také nám, 

abychom se ničeho nebáli. Protože vždycky, když bude s námi Bůh, 

budou se dít velké a krásné věci!  

Jak můžeme tento týden prožít jako Maria?  

 Pokaždé, když dostaneme nějaký úkol, poprosme Pána Boha,  

aby nám s ním pomohl.  

 Nabídněme pomoc každému, kdo si s nějakým úkolem neví rady.  

 Popovídejme si s někým (s rodiči, s kamarádem, spolužákem či spolužačkou,  

s babičkou, s dědečkem, s kýmkoliv), jak nám Bůh pomáhá.  

 Každý večer poděkujme za všechno, co jsme prožili.  
 

************************************************************ 
Milé děti, vezměte si prosím vzadu při východu z kostela (nebo v náboženství) 
obrázek Panny Marie. Doma si jej vybarvěte a vystřihněte.  
 

Ve farním zpravodaji si přečtěte myšlenku na týden se zamyšlením a s úkoly.  
 

Za každodenní snahu plnit adventní úkoly inspirované Mariiným 
životem si můžete postupně kreslit hvězdičky do oken kolem Panny 
Marie. Takto se vám bude postupně obrázek „rozsvěcovat".  
 

Při večerní modlitbě si můžete před obrázek postavit svíčku, která 
jej rozzáří. Hvězdičky nám budou symbolizovat naši snahu vnášet 
Světlo - Ježíše do našich životů, po vzoru Panny Marie.   
 

Za každou adventní nedělní mši svatou si také můžete v kostele vyzvednout  
2 nálepky hvězdiček. Jednu nalepte přímo v kostele na plášť u sochy Panny Marie  
a druhou hvězdičkou si ozdobte plášť Panny Marie na svém obrázku. 

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


