
 

18. prosince – 24. prosince 2017  
DOBA ADVENTNÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

18.12. 
18. prosince St. Jičín 17:00 

za nemocného bratra a Boží 

ochranu a Panny Marie pro 

rodiny 

Úterý 

19.12. 
19. prosince St. Jičín 8:00 

za † maminku Věru 

Dokládalovou k 2. výročí 

úmrtí a za rodinu Dokládalovu 

Středa 

20.12. 
20. prosince St. Jičín 17:00 

za † Ludmilu a Bohumila 

Glogarovy, † syny Jiřího a 

Lubomíra a Boží ochranu a 

Panny Marie pro živou rodinu 

po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

21.12. 

21. prosince 

Sv. Petra Kanisia, 

kněze a učitele církve 

Palačov 16:00 mše svatá /o.Petr/ 

Bernartice 
16:30 

17:30 

svátost smíření 

mše svatá /o.Jiří/ 

Pátek 

22.12. 
22. prosince 

St. Jičín 

14:00 

17:00 

 

 

 

 

 

svátost smíření 

dětská mše svatá  
za † rodiče Krutílkovy,  

† 3 syny, † švagry a švagrové,  

† staříčky Glogarové, živé 

rodiny, Boží ochranu a Panny 

Marie a za duše v očistci 

Bernartice 
16:30 

17:30 

svátost smíření 

mše svatá /o.Jiří/ 

Sobota 

23.12. 

23. prosince 

Sv. Jana Kentského, 

kněze 
St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

 

svátost smíření 

za † rodiče Hanzelkovy a duše 

v očistci a Boží ochranu a 

Panny Marie pro živou rodinu 

Neděle 

24.12. 

4. NEDĚLE 

ADVENTNÍ 

St. Jičín  7:45 

za † rodiče Rybářovy, † syny 

Josefa a Františka a † Marii 

Horákovou  /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 

Vigilie  

NAROZENÍ PÁNĚ 
 

ŠTĚDRÝ DEN 
 

začíná doba vánoční 

St. Jičín  22:00 
„Půlnoční“ mše svatá za 

farníky  /o.Petr/ 

Bernartice 22:00 „Půlnoční“ mše svatá /o.Jiří/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

    17.12.2017 – 3. neděle adventní    3./ročník IX. 
Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. 

 

 

 

Velmi často se moderní člověk ničí proto, 
že nemá volný čas nebo si ho už neumí 
udělat a zastavit se, pohlédnout na sebe 
a uvědomit si sama sebe; už si netroufá 
zamyslet se, protože by byl nemilosrdně 
volán k zodpovědnosti, která ho leká. Spěch 
mu dává dojem života. Ve skutečnosti se 
pouze ohlušuje, utíká před sebou samým 
a odsuzuje se k pudovému životu. Není už 
člověkem, ale zvířetem. Ochota zastavit se 
je první krok, který mu dovolí vrátit se 
k sobě samému. 

- „Honíš-li“ svoje auto stále rychleji, unavíš motor. 

Žiješ-li stále „pod tlakem“, tvé tělo a tvůj duch se příliš brzy opotřebují. 

Protože stále spěcháš, nesetkáš se s nikým, a co je horší, nesetkáš se ani 
sám se sebou. 

- Chceš-li uchopit to, co je v tobě nejhlubšího, je třeba, aby ses uměl 
zastavit. 

- Jíš-li ve stoje, trávíš špatně. Posaď se.  

   Myslíš-li v běhu, uvažuješ nesprávně. Posaď se. 

- Nečekej, až Bůh tě zastaví, aby sis mohl uvědomit, že žiješ. Bude příliš 
pozdě, už si nebudeš moci nic zasloužit. 

- Učitel, kterému žáci přerůstají přes hlavu, by nejraději utekl ze třídy. 

Hospodyně, která všechno „nechá plavat“, zoškliví si svou domácnost. 

Člověk, který se už neovládá, se ztrácí, jde kolem svých dveří a netroufá si 
vrátit se domů. 

- Opozdil-li ses s placením činže, nemáš chuť potkat domácího. 

Když jsi z vlastní nedbalosti už dávno neviděl svého přítele, je ti to hanba 
a vyhýbáš se mu. 



Máš-li strach se zastavit, znamená to, že máš strach potkat sám sebe, a máš-li 
strach ze setkání se sebou samým, je to proto, že už na sebe nejsi zvyklý, 
neznáš se již, bojíš se svých výčitek a svých požadavků. 

- Že nemáš čas se zastavit? Buď upřímný, v tvé činnosti jsou také volné chvíle. 
Nechtěj je zaplnit hlukem, četbou novin, tlacháním nebo tím, že chceš „být 
při tom“. 

Čekáš u holiče, nevrhej se hned na nějaký obrázkový časopis. Poseď chvilku. 

Jsi v trolejbuse, tísněn davem, uspáván anonymním hlukem. Zastav své snění. 

Oběd není hotov, neodcházej již „na minutku“ navštívit kamaráda. Zůstaň, 
počkej. 

Máš možnost užít tento okamžik ticha. Nechtěj si poslechnout desku. Zůstaň 
v tichu. 

- Zdvihá-li plavec hlavu, je to proto, aby nabral dech. 

Když zastaví automobilista před benzinovou pumpou, je to proto, aby 
natankoval. 

Zastavíš-li se při práci, učiň tak, aby sis uvědomil sebe, abys sebral veškeré 
síly, uspořádal je a usměrnil tak, aby ses cele mohl vložit do svého života. 

- Být ochoten se zastavit znamená být připraven pohlédnout na sebe – a chtít, 
to je už zároveň první krok, neboť to znamená dát proniknout duchu 
do vnitřku svého domu. 

- Poznáš se a porozumíš si plně jen ve světle Božím. 

Jen ve spojení s působením Božím budeš jednat účinně. 

Jsi-li připraven k setkání se sebou samým, připrav současně setkání s Pánem. 

- V běhu svých dnů chop se všech příležitostí, které ti život nabízí, abys přišel 
k sobě a setkal se s Bohem: 

 čekáš na autobus,  
 čekáš, až se zahřeje motor auta, 
 čekáš tři minuty, než se ti uvaří vejce, 
 než přijde mléko do varu, 
 než se ochladí láhev s mlékem pro děcko, 
 čekáš u telefonu, který je obsazen,  
 čekáš na křižovatce, svítí červená. 

„Nezabíjej čas“, jakkoliv je ho málo, je dán Prozřetelností Boží; Pán je v něm 
přítomen, zve tě k přemýšlení a k rozhodnutí, aby ses stal více člověkem. 

/z knihy „Mezi člověkem a Bohem“, napsal Michael Quoist, vydalo nakl.Scriptum Praha 1991/ 

DAR PRO PÁNA JEŽÍŠE  
aneb adventní aktivita nejen pro děti 

3. neděle adventní  

1. čtení: Iz 61,1-2a.10-11; 2. čtení: 1 Sol 5,16-24; evang.: Jan 1,6-8.19-28 

Úkol: ŠÍŘIT RADOST 
Symbol (k vlepování na krabici): smajlík 

Příběh: Dva mniši pěstovali růže. Prvního zaujala jejich krása a vůně. Stále o tom 

meditoval, nemohl se na růže vynadívat a vdechoval rád jejich vůni. Druhý mnich uřezal ty 
nejkrásnější růže a daroval je kolemjdoucím. „Co to děláš?“ vytknul mu to první mnich.  
„Jak se můžeš zbavovat radosti z vůně těch růží?“ „Ale ty růže zanechávají svou vůni  
na rukách toho, kdo je daruje!“ odpověděl klidně druhý mnich. – Stejně je tomu s radostí: 
kdo dává radost, neztrácí ji, ale naopak získává. 

V prvním čtení jsme slyšeli slova proroka Izaiáše: „Hospodin mě pomazal, poslal mě 
zvěstovat radostnou zprávu chudým…“ V evangeliu jsme slyšeli o Janu Křtiteli, který přišel, 
aby svědčil o světle, kterým je Ježíš. Této neděli se říká „radostná“. Naším úkolem pro 
příští týden bude šířit radost – tím, že někomu pomůžeme, projevíme pozornost nebo se 
na něj třeba jen usmějeme. Když se člověk usměje, tak se jakoby rozzáří. Když budeme 
šířit radost, budeme zároveň svědčit o Světle – o Pánu Ježíši. 

Úkol pro 3. týden: Budeme šířit radost. Radost je „nakažlivá“ jako úsměv nebo smích.  
Na krabici, která má být dárkem pro Ježíše, dolepíme smajlíky.  

Různá oznámení 
 Tuto neděli 17.12. v 15:00 hod. se ve Španělské kapli uskuteční adventní 

koncert novojičínského středoškolského smíšeného sboru Puellae et pueri. 

 

 V úterý 19. prosince od 15 hodin se budou v našem kostele zdobit 

vánoční stromky. Každá pomocná ruka vítána   

 

 Děti pěveckého sboru „Cvrčci“ ze ZŠ Starý Jičín, vás zvou na vánoční muzikál 

„Neobyčejná noc“. Vystoupení se uskuteční ve čtvrtek 21.12. v 16:30 v sále 

Kulturního domu na Starém Jičíně.  Vstupné dobrovolné. 

 

 Úklid kostela před Vánoci proběhne v pátek 22.12. od 8:00. 

 V pátek 22. prosince 2017 po mši svaté v kostele Navštívení Panny Marie 
v Bernarticích nad Odrou proběhne „Předvánoční ztišení“- rozjímání nad pravým 
smyslem Vánoc a nad nejkrásnějším vánočním poselstvím, kterým je malé dítě 
v jeslích… Na všechny se těší a srdečně zvou skauti. 

 Letos na Štědrý den 24.12. v našem kostele nebude odpolední dětská mše svatá, 
jelikož je v tento den ještě ranní bohoslužba 4.neděle adventní v 7:45 a ve 22:00 
„půlnoční“ vigilie. Rodiny s dětmi mohou využít příležitosti v okolních farnostech. 

V Novém Jičíně bude sloužena vánoční mše svatá již v 15:00 ve Španělské kapli 
a v 16:00 začíná mše svatá s programem pro děti v kostele sv. Martina v Šenově 
u Nového Jičína. 


