
 

26. prosince 2016 – 1. ledna2017, DOBA VÁNOČNÍ

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté

Pondělí 
26.12. 

Svátek  
sv.ŠTĚPÁNA, 

PRVOMUČEDNÍKA 
 

2. svátek vánoční 

St. Jičín 7:45 za rodinu
/Mons. Martin David/

Bernartice 9:15 mše svatá/o.Ji

St. Lhota 10:00 mše svatá

Úterý 
27.12. 

Svátek sv. Jana, 
apoštola a evangelisty St. Jičín 

13:00 
pohřeb - František Krutílek
               

- 
není večerní mše svatá
(intence př

Středa 
28.12. 

Svátek svatých 
Mláďátek, mučedníků St. Jičín 18:30 

za živé a † č
růžence, za † otce Matouše 
a † otce Antonína Velebu a za 
šťastnou hodinu smrti
modlitební spole

Čtvrtek 
29.12. 

Pátý den v oktávu 
Narození Páně Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 
30.12. 

Svátek  
Svaté rodiny  

Ježíše, Marie a Josefa 

St. Jičín 
18:30 

 
19:30 

za rodiny
obnova manželských slib
TICHÁ ADORACE (do 22:00)

Bernartice 17:30 mše svatá

Sobota 
31.12. 

 
Sedmý den v oktávu 

Narození Páně 
 

Sv. Silvestr I., papež 

St. Jičín 15:00 
na poděkování za uplynulý 
rok, po mši svaté svátostné 
požehnání, TE DEUM

Bernartice 9:15 mše svatá

Neděle 
1.1. 
2017 

Slavnost  
MATKY BOŽÍ, 
PANNY MARIE 

 
Světový den modliteb za mír 

St. Jičín  7:45 
za farníky
žehnání koledník
Tříkrálové sbírky

Bernartice 9:15 mše svatá

St. Lhota 10:00 mše svatá

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

ČNÍ, Žaltář I. týden 

Úmysl mše svaté 
za rodinu Frydrychovu  
/Mons. Martin David/ 

mše svatá/o.Jiří/ 

mše svatá /Mons. Martin David/ 

František Krutílek � 
               z Petřkovic /o.Dobija/ 

černí mše svatá 
přesunuta na středu) 

za živé a † členy živého 
ůžence, za † otce Matouše  

a † otce Antonína Velebu a za 
ťastnou hodinu smrti /o.Dobija/ 

modlitební společenství 

mše svatá  

rodiny/o.Dobija/ 
obnova manželských slibů 
TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

mše svatá 

ěkování za uplynulý 
rok, po mši svaté svátostné 
požehnání, TE DEUM/o.Dobija/ 

mše svatá 

za farníky /Mons. Martin David/ 
žehnání koledníkům 

íkrálové sbírky 

mše svatá/o.Jiří/ 

mše svatá /Mons. Martin David/ 

farnostsj.wz.cz 
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         25.12.2016 –  Slavnost NAROZENÍ PÁN
                                                                                  

„Zpívejte Hospodinu píseň novou

TŘI DÁRKY VE SVATÉ NOCI
Dlouho po tom, co pastýři odešli a v
v jeslích hlavu a podívalo se ke dveřím. Stál tam chlapec 
„Pojď blíž“, řeklo mu Jezulátko, „proč se tak bojíš?“
„Protože jsem ti nic nepřinesl,“ odpověděl chlapec.
„Ale já bych rád něco od tebe dostal,“ přálo si dítě v
to velmi rozrušilo. 
„Nic nemám. Nic mi nepatří. Kdybych něco měl, dal bych ti to … Tady,“ 
a chlapec zalovil v kapse svých rozedraných kalhot 
nože. Našel jsem ji, vezmi si ji. 
„Ne,“ řeklo dítě, „nech si ji. Chtěl bych od tebe něco úplně jiného. Tři věci.“
„Rád,“ řekl chlapec, „ale co?“ 
„Daruj mi poslední obrázek, který jsi namaloval.“
Chlapec zčervenal a byl celý rozpačitý. Aby to ani Josef s
přiblížil se úplně k Ježíškovi: 
„Ten obrázek je tak špatný, že si ho nikdo nechtěl ani prohlédnout.“
„Právě proto bych chtěl, abys mi ho dal,“ řeklo dítě v
vždycky to, co se ostatním na tobě nelíbí nebo co v
nestačí.“ - „Potom bych chtěl tvůj talíř,“ pokračoval Ježíšek.
„Ale ten jsem dnes rozbil,“ koktal chlapec.
„Proto bych ho chtěl,“ řeklo dítě v
rozbité. Já to chci dát zase do pořádku.“
„Nakonec,“ žádalo Jezulátko, „dej mi svou odpověď rodičům, když se tě ptali, 
jak jsi ten talíř rozbil.“Tu chlapec zesmutněl a zašeptal:
„Řekl jsem, že jsem ho shodil ze stolu, protože jsem byl nepozorný. Ale bylo 
to lež, ve skutečnosti jsem ho ze vzteku hodil na kamennou podlahu.“
„To jsem chtěl slyšet,“ řekl Ježíšek. „Přinášej mi vždycky všechno, 
co je v tvém životě špatného, své lži, své vytáčky, svou zbabělost a krutost. 
Chci ti je brát, protože je nepotřebuješ. Chci tě udělat šťastným a
ti budu stále znovu a znovu odpouštět. Ode dneška můžeš ke mně přicházet 
každý den.“  

FARNOSTI STARÝ JI ČÍN  
ní pot řebu farnosti Starý Ji čín  

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 
                                                                                  5./ro čník VIII.  

Zpívejte Hospodinu píseň novou“  Ž 97 

DÁRKY VE SVATÉ NOCI 
Dlouho po tom, co pastýři odešli a v chudé chýši se rozjasnilo, zvedlo dítě 

jeslích hlavu a podívalo se ke dveřím. Stál tam chlapec – bázlivý a nesmělý. 
„Pojď blíž“, řeklo mu Jezulátko, „proč se tak bojíš?“ 

nepřinesl,“ odpověděl chlapec. 
„Ale já bych rád něco od tebe dostal,“ přálo si dítě v jeslích. Cizího chlapce  

„Nic nemám. Nic mi nepatří. Kdybych něco měl, dal bych ti to … Tady,“ –  
kapse svých rozedraných kalhot – „tady je čepel ze starého 

„Ne,“ řeklo dítě, „nech si ji. Chtěl bych od tebe něco úplně jiného. Tři věci.“ 

„Daruj mi poslední obrázek, který jsi namaloval.“ 
rozpačitý. Aby to ani Josef s Marií neslyšeli, 

„Ten obrázek je tak špatný, že si ho nikdo nechtěl ani prohlédnout.“ 
„Právě proto bych chtěl, abys mi ho dal,“ řeklo dítě v jeslích. „Přinášej mi 

obě nelíbí nebo co v tvém životě ostatním 
„Potom bych chtěl tvůj talíř,“ pokračoval Ježíšek. 

„Ale ten jsem dnes rozbil,“ koktal chlapec.   
„Proto bych ho chtěl,“ řeklo dítě v jeslích. „Dávej mi to, co je v tvém životě 

se do pořádku.“ 
„Nakonec,“ žádalo Jezulátko, „dej mi svou odpověď rodičům, když se tě ptali, 
jak jsi ten talíř rozbil.“Tu chlapec zesmutněl a zašeptal: 
„Řekl jsem, že jsem ho shodil ze stolu, protože jsem byl nepozorný. Ale bylo 

ho ze vzteku hodil na kamennou podlahu.“ 
„To jsem chtěl slyšet,“ řekl Ježíšek. „Přinášej mi vždycky všechno,  

tvém životě špatného, své lži, své vytáčky, svou zbabělost a krutost. 
Chci ti je brát, protože je nepotřebuješ. Chci tě udělat šťastným a tvé chyby 
ti budu stále znovu a znovu odpouštět. Ode dneška můžeš ke mně přicházet 

/z němčiny přeložila Anna Fischerová, námět N.Baudet/ 



VÁNOČNÍ VELEPÍSEŇ LÁSKY PRO HOSPODYNĚ 

Vánoční rozjímání (srv.1 Kor.13,1-8) nejen pro hospodyňky.  

Kdybych svůj dům perfektně ozdobila světelnými řetězy, jedlovými 
větvičkami a cinkajícími zvonečky, ale neměla lásku ke své rodině, 
nejsem nic víc, než dekoratérka.  

 
Kdybych se lopotila v kuchyni, napekla kila vánočního cukroví, 

navařila labužnické pokrmy a připravila vzorově prostřený stůl,  
ale neměla lásku ke své rodině, nejsem nic víc, než kuchařka.  

 
Kdybych pomáhala vařit polévku pro bezdomovce, zpívala koledy  

v domově pro seniory a všechen svůj majetek darovala pro dobročinnost, 
ale neměla lásku ke své rodině, nic by mi to neprospělo.  

 
Kdybych ověšela vánoční stromeček třpytivými baňkami a vánočními 

hvězdami, zúčastnila se úchvatných slavností, zpívala sóla v kostelním 
sboru, ale zapomněla na Ježíše, potom jsem nepochopila, oč o Vánocích 
běží.  
 

Láska přeruší pečení, aby mohla vzít dítě do náručí.  
Láska zanechá zdobení a políbí manžela.  
Láska je přátelská a trpělivá navzdory chvatu a stresu. 
Láska druhým nezávidí jejich dům s vzácnými vánočními 

porcelánovými servisy a nádhernými ubrusy.  
Láska neokřikuje děti, ale je vděčná za to, že jsou.  
Láska nedává jen těm, od kterých může něco očekávat, ale ráda  
obdarovává právě ty, kteří to nemohou oplácet.  
Láska všechno vydrží, všemu věří, vždy doufá, všechno snáší. Láska  
nikdy nepřestává.  

 

Mobilní telefony špičkové kvality se rozbijí, perlové náhrdelníky  
se ztratí, golfové hole zrezaví. Ale darovaná láska zůstane.  

 
(Ze zahraničních pramenů, překlad Jiří Mikulášek) 

Různá oznámení 
Po dobu nepřítomnosti o.Petra Dokládala z důvodu nemoci nastanou změny 

v pořadu bohoslužeb v naší farnosti. V případě pohřbu kontaktujte o.Pawla 

Dobiju z Mořkova, tel.739 244 464,příp. se obraťte na farní úřad v Novém Jičíně, 

tel.731 625 671. Průběžné informace o změnách budou oznamovány v ohláškách,  

a také na webových stránkách farnostsj.wz.cz 

 

� Informace pro vedoucí skupinek Tříkrálové sbírky  
Milí koledníci, prosím, abyste koledovali nejlépe od 5.1.2017. Kartičky, prosím, vypište  
a na druhé straně dole podepište. Slídy na kartičky pro ty, kdo je nedostali, jsou 
připraveny u vchodu do kostela, stejně jako korunky, které si můžete podle potřeby 
rozebrat. S organizačními záležitostmi budu k dispozici od 4.ledna. 
Přeji všem koledníkům vlídné přijetí a dobré počasí.Alena Andersová 
 

� Pozvánky na vánoční koncerty 
Ve čtvrtek 29.12. v 18 hodin se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Novém Jičíně 
uskuteční koncert duchovní hudby „Zpívej v čase vánočním“. Účinkovat budou Pěvecký 
sbor Ondráš a Dětský pěvecký sbor Senzaband (ZUŠ Frenštát p.R.)  
 
Farní úřad a město Štramberk Vás zvou na Českou mši vánoční J.J.Ryby „HEJ, MISTŘE…“ 
v pátek 30. prosince 2016 v 17 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého ve Štramberku. 
Vystoupí zpěváci a hudebníci ze širokého okolí se svými sólisty. Také proběhne účelová 
sbírka na pomoc potřebným. 

 
 

� Provoz 
pohyblivého betléma  

ve Španělské kapli  
v Novém Jičíně 

24.12. – 1.1. 2016 
 

 
 
 
 

� POKOJ A DOBRO  ☺☺☺☺  S VELKOU VDĚČNOSTÍ PÁNU  
PRO NÁS NAROZENÉHO JAKO BEZBRANNÉ DÍTĚ  

VÁM CHCI, DRAZÍ FARNÍCI, VYPROŠOVAT  
HLUBOCE PROŽÍVANÉ CHVÍLE BETLÉMSKÉHO TAJEMSTVÍ. 

VŠEM VÁM TAKÉ DĚKUJI 
ZA VAŠI BLÍZKOST  
A POMOC, KTERÉ SI 

VELICE VÁŽÍM. 

KÉŽ SE RADOST VÁNOC 
DOVRŠÍ V NAŠEM BYTÍ 

V RADOST VĚČNOU. 

ZE SRDCE VÁM VŠEM 
ŽEHNÁM + 

P.Petr 
 

/obrázek nakreslily děti našeho Misijního klubka/ 


