
 

19. prosince – 25. prosince 2016  

DOBA ADVENTNÍ / DOBA VÁNOČNÍ, Žaltář IV. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

19.12. 
19. prosince St. Jičín 

16:00 

16:30 

 

 

 

 

 

 

svátost smíření 

za † maminku Mgr. Věru 

Dokládalovou k 1. výročí 

úmrtí /P.Petr+P.Pavel Dokládal/, 

po mši sv.krátké slovo o.Pavla 

k fatimskému výročí a možnost 

zakoupení drobných dárků 

z křesťanské prodejny Pastýř 

Úterý 

20.12. 
20. prosince St. Jičín 17:00 

za † rodiče Ludmilu a 

Bohumila Glogarovy, † syny 

Jiřího a Lubomíra a za 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živou rodinu 

Středa 

21.12. 

21. prosince, 

Sv. Petra Kanisia 
St. Jičín 17:00 

za † Anastázii, Helenu a 

Josefa Holeňovy, Mirku 

Piačkovou, Václava Kelara  

a za živé rodiny 

modlitební společenství, 

příležitost ke svátosti smíření 

Čtvrtek 

22.12. 
22. prosince 

Hůrka 16:00 
mše svatá, 
poté příležitost ke svátosti smíření 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

23.12. 

23. prosince, 

Sv. Jana Kentského, 

kněze 

St. Jičín 17:00 

za † Annu Hanzelkovou, 

manžela, 2 rodiče a za živou 

rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

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 

Neděle 

25.12. 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 

 

Boží hod vánoční 

St. Jičín  
7:45 

14:30 

slavná mše svatá za farníky 

svátostné požehnání,TE DEUM 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

       18. 12. 2016 – 4. neděle adventní           4./ročník VIII.  

„Ať vejde Hospodin, On je král slávy!“ Ž 23 

Nezmeškejte požehnání 
Mladý muž se připravoval ke státnicím na universitě. 

Mnoho měsíců obdivoval nádherné sportovní auto  
v prodejním auto salonu a věděl, že jeho otec by si ho 

mohl v pohodě dovolit. Řekl tedy otci, že to auto  

je všechno, co by od něj chtěl. 

Když nadešel den promoce, mladý muž očekával náznaky toho, že jeho otec 

mu auto koupil. Nakonec ráno před jeho promocí si ho jeho otec zavolal a řekl 
mu, jak je pyšný, že má takového skvělého syna a jak moc ho miluje a předal mu 

nádherně zabalenou dárkovou krabici. Zvědavý, ale trošku zklamaný mladý muž 
otevřel krabici a našel nádhernou, v kůži vázanou Bibli, na které bylo zlatě vyryto 

jeho jméno. „Se všemi těmi penězi, které máš, jsi mi dal Bibli?" Rozzlobeně zvýšil 

mladý muž hlas na svého otce. Vyřítil se z domu a nechal Bibli za sebou. 

Mnoho let uplynulo a z mladého muže se stal úspěšný obchodník.  

Měl nádherný dům a skvělou rodinu, ale uvědomil si, že jeho otec už je velmi 
starý. Napadlo ho, že by za ním možná mohl zajít, protože ho neviděl ode dne své 

promoce. Ale před tím, než mohl udělat jakékoliv přípravy obdržel telegram,  

že jeho otec už bohužel zesnul a odkázal mu všechen svůj majetek. Musí se tedy 
vrátit domů, aby se postaral o všechny nezbytné věci. Když přijel k otcovu domu, 

zármutek a lítost zachvátil jeho srdce. 

Když začal procházet všechny otcovy důležité dokumenty, náhle uviděl Bibli, 

která vypadala úplně stejně, tak jak ji před léty zanechal. Se slzami v očích ji 

otevřel a začal otáčet stránku za stránkou. Jeho otec pečlivě podtrhl v Matoušově 
evangeliu kapitolu 7 verš 11: „Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem 
dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!“ 
Jakmile přečetl tato slova, ze zadní strany Bible vypadly klíče od auta. Měly  

na sobě visačku se jménem prodejce, toho samého prodejce, který před lety 
prodával jeho vysněné auto. Na cedulce bylo datum jeho promoce se slovy  

„plně uhrazeno“.  Kolikrát zmeškáme Boží požehnání jen proto, že není zabaleno 

tak, jak bychom si přáli. 

Mé jméno je Bůh. Stěží si na mne najdete trochu času. Miluji Vás a vždy Vám 
žehnám. Jsem stále s Vámi. Rád bych, abyste strávili 30 minut svého času  

dnes se Mnou.  Nemodlete se, jen mne velebte. 
Požehnání přichází - Boží milosrdenství trvá na věky. 

/www.jenikov.net/ 



„Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli.“ 
(Lk 1,46)  

Maria vystupuje v evangeliu jako ta, která zpívá, jásá ....  

Je to chvalozpěv na Boží velikost.  (J. Meisner) 

Milé děti,  

zažily jste někdy takovou radost, až se vám z toho chtělo zpívat, skákat nebo 

jste se prostě nemohly přestat smát? Takových chvil obvykle nebývá mnoho,  

a proto jsou velmi vzácné. Někdo by dokonce mohl říct, že nikdy nic takového 

nezažil. Myslíte si, že je to možné, aby šťastné chvíle byly jen pro někoho?  

Není to tak.  

Pro každého na světě je připraveno spousta šťastných okamžiků, jenom je 

musíme umět objevovat. Tajemství, které nám je pomůže najít, je v tom, že je 

budeme hledat vděčným srdcem tak, jako Panna Maria. Její srdce bylo plné 

vděčnosti,  a proto dokázala vidět Boží dobrotu úplně ve všem. Maria vystupuje  

v evangeliu jako ta, která zpívá a jásá. Známe její chvalozpěv, který začíná slovy: 

„Velebí má duše Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli.“ Maria zpívá 

Bohu s vděčností za všechno, co pro ni vykonal. Nebere to jako samozřejmost,  

ale jako velkou a úžasnou věc.  

I my můžeme zpívat s vděčností jako Maria za všechno, co nám Bůh dává.  

Není samozřejmost, že máme rodiče, domov, že máme co jíst a kde spát,  

že můžeme chodit do školky či do školy. Je to všechno dar, který Bůh dává nám  

i našim rodičům, protože nás má rád.  

Jak můžeme tento týden prožít radostně jako Maria? 

zazpívat. Znáš třeba nějakou píseň k Panně Marii? Jestli umíš hrát  
na hudební nástroj, můžeš zahrát i na něj a udělat tak někomu radost.  

samozřejmé (za rodiče, za sourozence, za to, že můžeme chodit do školy,  
za to, že jsme zdraví, za kamarády).  

ůžeme 
dát někomu malý dárek, povzbudit kamaráda, pomoct někomu s úkolem, 
pomoct mamince v úklidu doma, pomoct při výzdobě kostela na vánoční 
svátky).  
***********************************************************************************************

Na konci adventu se můžete s celou rodinou sejít u adventního obrázku, 

který bude zářit hvězdičkami, zapálit svíčku a společně Pánu Ježíši 

poděkovat za všechno dobré a krásné, co jsme se mohli od Panny Marie 

učit. Společně si můžete povyprávět, co se vám v adventu povedlo a co 

by bylo potřeba ještě zlepšit, aby bylo mezi lidmi ještě „více světla“. 

Různá oznámení 

 Pozdrav a poděkování (email) o.Marcela Puváka všem účastníkům 

adventní duchovní obnovy v našem kostele: 

Chvála Kristu, 
rád bych poděkoval za milé setkání o víkendu ve Starém Jičíně. 
Doufám, že se taky líbilo. Byl jsem moc překvapen, jak hezká 
farnost jste. Kdoví, třeba tam jednou skončím  Krásný zbytek 
adventu přeje a žehná o. Marcel Puvák 

 Příležitosti ke svátosti smíření před Vánocemi 
STARÝ JIČÍN – pondělí 19.12. od 16:00 hodin (o.Petr + o.Pavel Dokládalovi) 
NOVÝ JIČÍN - Kostel Nejsvětější Trojice - pondělí 19.12 od 17:00 - 17:50 hod 
Španělská kaple - úterý 20.12. - středa 21.12. od 17:00 - 17:50 hod 
Farní kostel Nanebevzetí Panny Marie – 19.12. - 23.12. od 6:15 - 7:30 hod 

 Ve čtvrtek 22. prosince od 16 hodin se budou v našem kostele zdobit 

vánoční stromky, a poté bude úklid kostela. Každá pomocná ruka vítána. 

 Centrum pro rodinu a sociální péči z.s. pořádá Víkend pro manželky  

na Svatém Hostýně. Ve dnech 13. - 15. ledna 2017. Povedou jej Gita 
Vyleťalová a Maria Fridrichová - lektorky z ostravského Centra pro 

rodinu a sociální péči.  
Na programu jsou přednášky na témata: odpuštění, komunikace – 
Maria Fridrichová, biblická žena - Marie (součástí jsou tance gesty 
k Panně Marii) - Gita Vyleťalová.  

Duchovní program zahrnuje mši svatou, adoraci, příležitost ke svaté zpovědi, 
možnost rozhovoru s knězem... Můžete se také naučit prožívat modlitbu 
tancem v malé lekci biblických tanců a něco zajímavého se naučit nebo si 

vytvořit v  dílničkách na burze nápadů.  

Cena víkendu: 1100,- Kč – 2 – 3 lůžkový pokoj s příslušenstvím 
 1200,- Kč – 1 lůžkový pokoj s příslušenstvím (nutno uvést v přihlášce) 

(V ceně zahrnuto ubytování, strava-plná penze, příspěvek na lektorné  
a materiály, pronájem sálu) Příjezd: na Svatý Hostýn společně autobusem 
z Bystřice p. H. (asi v 17:00 hod.) nebo individuálně autem do 18:00 hod. 
Ukončení:v neděli obědem. Přihlášky: co nejdříve na adrese: 
cprhranice@ado.cz nebo na tel. 736239179. 

Svěřme se přímluvě naší Matky 

a svatého Josefa, abychom prožili Vánoce 

opravdu křesťansky, svobodní od vší světskosti 

a připraveni přijmout Spasitele, Boha s námi.  
Papež František 

http://www.prorodiny.cz/centrum-pro-rodinu-a-socialni-peci/nase-nabidka/
mailto:cprhranice@ado.cz

