
 

11. prosince – 17. prosince 2017  
DOBA ADVENTNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

11.12. 

Sv. Damasa I., 

papeže 
St. Jičín 17:00 na úmysl otce biskupa 

Úterý 

12.12. 

Panny Marie 

Guadalupské 
St. Jičín 17:00 

za † Oldřicha Davida, za  

† rodiče Davidovy, † rodiče 

Krutílkovy, Boží ochranu pro 

živou rodinu a za duše v očistci 

Středa 

13.12. 

Památka sv. Lucie, 

panny a mučednice 

Loučka 16:00 mše svatá 

St. Jičín 

 

17:00 

 

za † rodiče Janovské, duše 

v očistci a Boží požehnání 

a  ochranu panny Marie pro 

celou rodinu Janovskou 

a  Cigánkovu 

po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

14.12. 

Památka sv. Jana  

od Kříže, kněze  

a učitele církve 

Janovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá /o.Petr/ 

Pátek 

15.12. 

Pátek po 2.neděli 

adventní 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za přijaté dary  

a milosti, s prosbou za vedení 

Duchem svatým, ochranu Boží a 

Panny Marie a za dar uzdravení 

pro těžce nemocnou osobu 

Bernartice 
- 

17:00 

není mše svatá  

adventní koncert 

Sobota 

16.12. 

Sobota po 2.neděli 

adventní 
St. Jičín 17:00 

za † Miroslava Sudolského,  

† zetě Miroslava, † rodiče, dva 

bratry a Boží ochranu a Panny 

Marie pro živou rodinu 

Neděle 

17.12. 

3. NEDĚLE 

ADVENTNÍ 

St. Jičín  

7:45 

za † Františka Adamuse, 

† manželku a živou a † rodinu 
po mši sv. otevřena farní knihovna 

14:30 

mše svatá za † maminku Věru 

Dokládalovou k 2. výročí úmrtí 
- zasvěcení farnosti Neposkvrněnému 

Srdci Panny Marie /o.Pavel Dokládal/ 

po mši sv. možnost zakoupení drobných 

dárků z křesťanské prodejny Pastýř 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

    10.12.2017 – 2. neděle adventní    2./ročník IX. 
Připravte cesty Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. 

 

 
 

 

Advent – doba těsně před Vánoci – je dobou 
očekávání. Nicméně, nezdá se vám, že celý život je 
nějakým takovým čekáním? Čekáme, až budeme 
plnoletí, až najdeme životního partnera, až přijdou 
děti, až už budou chodit do školy, až přečkají 
pubertu, až si zařídí svůj život, až přijedou  
na návštěvu, až… až… až… Kdo by ale chtěl, aby mu 
život takto utekl pod rukama. Jistěže je třeba někam směřovat, něco 
očekávat, ale ta chvíle, ve které se odehrává náš život, to je 
tato chvíle! Čím tedy naplníme toto naše očekávání věcí budoucích?  

Rád bych se vás na něco zeptal. Byli byste schopni vyjmenovat pět 
posledních miss ČR? Pět posledních držitelů Oscara za nejlepší 
mužskou roli? Pět nejbohatších Čechů? Pokud jste na tom, jako já, 
tak bez internetu to nezvládnete. Ale dovedu hned na místě 
vyjmenovat pět učitelů, kteří mě ovlivnili. Dovedu vyjmenovat pět 
lidí, se kterými rád trávím čas. Dovedu vyjmenovat pět lidí, kterých 
si vážím, protože změnili můj život. Tohle je úplně jiný seznam;  
nejsou to lidé bohatí, ani nejúspěšnější, ale jsou to lidé, kteří umějí 
mít rádi, umějí se nasadit pro druhé. Na kterém seznamu byste 
jednou chtěli být? Na seznamu úspěšných, na které si nikdo 
nevzpomene, nebo na seznamu, který si lidé v sobě nesou celý život? 

Tak jděte a naplňte láskou čas očekávání, protože svíce, která hoří 
a dává světlo druhé svíci, sama neztrácí. Jestli Vánoce nebudou 
o světle lásky mezi námi, tak jsme je prožili nadarmo. 

S přáním pokojných a požehnaných Vánoc 

P. Michal F. Jadavan 

kaplan v Odrách 



DAR PRO PÁNA JEŽÍŠE  
aneb adventní aktivita nejen pro děti 

2. neděle adventní  

1. čtení: Iz 40,1-5.9-11; 2. čtení: 2 Petr 3,8-14; evang.: Mk 1,1-8  

Úkol :   CHVÁLIT  

Symbol  (k vlepování na krabici): srdce  

Příběh: Jeden chlapec se procházel v horách se svým otcem. Najednou klopýtl, spadl, udeřil se 

a zakřičel: „Aaaá!“ Vedle bolesti zaslechl z hor hlas, který zopakoval: „Aaaá!“ Ze zvědavosti se 
zeptal: „Kdo jsi?“ A dostal odpověď: „Kdo jsi?“ Pak zakřičel: „Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ A hlas 
odpověděl: „Já tě slyším! Kdo ale jsi?“ Rozzlobený chlapec znovu zakřičel: „Hlupáku!“ Dostal 
odpověď: „Hlupáku!“ Tehdy se chlapec podíval na svého otce a zeptal se: „Tati, kdo to je?“ 
Otec se usmál a řekl: „Chlapče, pozorně poslouchej, něco ti ukážu.“ Pak otec zakřičel: „Ty jsi 
nejlepší!“ Hlas odpověděl: „Ty jsi nejlepší!“ Pak zakřičel: „Mám tě rád!“ A hlas odpověděl: „Mám 
tě rád!“ Dítě bylo překvapeno a nerozumělo. Tak mu otec vysvětlil: „Lidé to nazývají ozvěna. 
To, co zakřičíš, se ti vrátí. Podobně je tomu i v životě. Co uděláš nebo řekneš, to se ti vrátí. 
Pokud si přeješ, aby bylo na světě víc lásky, musíš ji sám dávat.  
 
V evangeliu druhé adventní neděle jsme slyšeli, že máme připravit cestu Pánu. Tou cestou je 
naše srdce. V něm bývají překážky a nerovnosti – hříchy. Jan Křtitel, za kterým chodilo 
k Jordánu mnoho lidí, řekl o Ježíšovi: „On je mocnější než já.“ Jan Ježíšovi nezáviděl, naopak 
měl z něho radost. Také my bychom se měli učit vidět dobré věci na lidech, se kterými se 
setkáváme. Tento týden si tedy budeme všímat, co druzí lidé dokážou a co je na nich dobrého. 
Budeme je chválit. Jakými větami můžeme chválit? Například: „Toto se ti fakt povedlo.“ „Dnes ti 
to sluší.“ „Je fajn, žes to udělal/a takhle.“ „Vážím si tě.“ „Obdivuji tě.“ „Jsi super.“ „Je úžasné, 
jak dobře jsi to zvládl/a.“  

Úkol pro 2. týden: Budeme druhé chválit a povzbuzovat. Chvála má být upřímná, od srdce. 

Pak nás proměňuje a vyhání z našeho srdce jakýkoliv náznak závisti. Symbolem chvály tedy 
bude srdce. 

Různá oznámení 
Sestry premonstrátky ze Svatého Kopečka u Olomouce Vás srdečně zvou na adventní 
duchovní obnovu na téma: „Za to, co jsem, vděčím modlitbám a úsilí své matky“ 
(sv. Augustin). Uskuteční se ve dnech 16.- 17.12.2017. Program začíná v sobotu 9:00h. mší sv. 
v bazilice Navštívení Panny Marie a pokračuje v Norbertinu. Zakončení v neděli 
v poledne. Z důvodu omezené kapacity je nutné se přihlásit do 11.12.2017 na e-mail: 
info@premonstratky.cz.  Další informace a kontakty na www.premonstratky.cz 

Osadní výbor m.č.Loučka ve spolupráci s organizací  

Orel – jednota Nový Jičín-Loučka zve širokou veřejnost  

na ADVENTNÍ KONCERT, který se uskuteční v areálu 

ORLOVNY v LOUČCE v neděli 17. 12. 2017 v 16:00 hodin. Na koncertu 

vystoupí mladá cimbálová skupina PRAMÍNKY z KOPŘIVNICE.  

Akce je spolufinancována z dotace města Nový Jičín.  

Pořadatelé se těší na Vaši účast. 

mailto:info@premonstratky.cz
http://www.premonstratky.cz/

