
 
25. prosince – 31. prosince 2017, DOBA VÁNOČNÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

25.12. 

SLAVNOST 

NAROZENÍ PÁNĚ 

- zasvěcený svátek 

Boží hod vánoční 

St. Jičín 

7:45 

15:00 

 
 

slavná mše svatá za farníky 

svátostné požehnání,TE DEUM 
poté divadelní vystoupení dětí naší 

farnosti „Nebe v pohotovosti“ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Dobija/ 

Úterý 

26.12. 

Svátek  

sv.ŠTĚPÁNA, 

PRVOMUČEDNÍKA 
 

2. svátek vánoční 

St. Jičín 7:45 

za † rodiče Krutílkovy, † syna 

Karla, 3 švagrové a ochranu Boží 

pro živou rodinu a za řeholní 

sestru Kustodu Vojkovou 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

Loučka 10:15 mše svatá /o.Ramík/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Petr/ 

Středa 

27.12. 

Svátek sv. Jana, 

apoštola a evangelisty 

Heřmanice 

15:00 

16:00 

 

modlitba Korunky a sv. růžence 

mše svatá 

večeřadlo /o. Jaroslav Stříž/ 

St. Jičín 17:00 

za † Antonína Škařupu, za 

Boží ochranu a Panny Marie  

a prosbu o vedení Duchem 

svatým pro celou živou rodinu 

po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

28.12. 

Svátek svatých 

Mláďátek, mučedníků 

Hůrka 16:00 mše svatá 

St. Jičín 17:00 

za † manžela Rainera Anderse, 

za † Hildegard Hackovou  

a živou a † rodinu 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

29.12. 

Pátý den v oktávu 

Narození Páně 

St. Jičín 17:00 

za † Františka Krutílka,  

† manželku a nemocnou dceru 

a dvoje rodiče a duše v očistci 

Bernartice 16:00 mše svatá 

Sobota 

30.12. 

Šestý den v oktávu 

Narození Páně 
St. Jičín 

17:00 

 
18:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní a za živou rodinu 
TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

31.12. 

Svátek  

Svaté rodiny  

Ježíše, Marie a Josefa 

Sv. Silvestr I., papež 
 

závěr občanského roku 

St. Jičín  

7:45 
za rodiny /o.Petr/ 
obnova manželských slibů  

16:00 
svátostné požehnání,TE DEUM 

poděkování za uplynulý rok 
se statistickými údaji za rok 2017  

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

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 

    24.12.2017 – 4. neděle adventní    4./ročník IX. 
Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova. 

 

 

Podivuhodná výměna se děje – a je to zvláštní, protože to, co bylo 
Boží, stává se lidským; síla je slabostí;  co je nesmrtelné, mění se ve 
smrtelné;  a to jen proto, aby se na tuto zem vrátil pokoj a kus 
nefalšovaného štěstí, o které jsme bez vlastní viny přišli. 

Vše je skryté, bez bůhvíjakého povyku, 
a to napovídá, že Bůh, kterého okem 
nedohlédneme, působí v tichu a je blízký. 

Je oním vánkem, ve kterém ho poznal 
prorok Eliáš, je hlasem, který se dotkl nitra 
Marie, budoucí Ježíšovy matky.  

Jak a kdy bylo zvěstování? Jak vypadal 
a co měl na sobě anděl Gabriel, kde přesně 
v Nazaretě v té chvíli byla Panna Maria, 
není důležité. Hlavní je, že na ní – na 
člověku záleželo, aby se ta podivuhodná 
výměna uskutečnila. 

Stačilo říci ne, a vše by se zkomplikovalo. Panna Maria však řekla ano 
a v tom okamžiku dala slovo životu. Bůh se stal člověkem, aby jednou 
provždy na sebe vzal naše viny a bolesti, aby se ztracený ráj vrátil. 

Do situace Panny Marie jsme někdy vystaveni i my. U nás se 
nerozhoduje o spáse celého světa, ale o ovzduší, o duchovní atmosféře 

v prostředí, kde jsme a kde žijeme. Bůh k nám mluví v událostech 
dnešních dnů. Jak se k nim stavíme? Řešíme je, anebo rezignujeme? 

Přijímáme je, anebo se stavíme na odpor? Říkáme ano, nebo ne? 

Jestliže naše srdce vysloví ano, cosi nového se zrodí… 

Boží vůli neohlašují jen andělé, ale i okolnosti a události. 
/P.Jakub Berka OPraem./ 



DAR PRO PÁNA JEŽÍŠE  
aneb adventní aktivita nejen pro děti 

4. neděle adventní - 1.čtení:2 Sam 7,1-5.8b-12.14.16; 2.čtení:Řím 16,25-27; evang.:Lk 1,26-38 

Úkol: NASLOUCHAT  
Symbol (k vlepování na krabici): dům 
Příběh: Byla pichlavá zima. Pastýři nedaleko Betléma se ohřívali u ohně. Zpráva o narození 

nového krále, kterou jim právě oznámili andělé, je rozrušila. Všichni se chtěli vydat do Betléma, 
aby se nově narozenému králi poklonili a vyprosili si u něj požehnání. Žádný pastýř nechtěl 
zůstat doma. Také chlapec Filip uslyšel andělskou zprávu. Teprve se pastýřskému řemeslu učil. 
Přemýšlel, jaký dárek by dítěti přinesl. „Kdo však dohlédne na ovce, když všichni odejdou? 
Nemůžeme je nechat samotné,“ řekli pastýři. Jeden z nich dostal nápad: „S ovcemi zůstane ten 
pastýř, který bude mít nejlehčí dárek.“ Přinesli tedy blíž k ohni váhu. První pastýř na ni položil 
velkou nádobu plnou mléka a těžký kus sýra. Druhý pastýř přinesl koš jablek. Třetí chtěl darovat 
otep dříví na topení. Zůstal jen Filip. Smutně si prohlížel svoji lampičku, svůj jediný majetek.  
To byl dárek, který chtěl narozenému králi přinést, ale byl příliš lehký. Filip chvíli přemýšlel 
a pak si sám i se svou lampou sedl na váhu. Řekl: „Já jsem ten dárek pro krále!“ Kolem se 
rozhostilo ticho. Pastýři hleděli na chlapce sedícího na váze a byli hluboce zasaženi jeho slovy. 
Ano, pravým darem je člověk, a ne věci, které dává. 

V evangeliu čtvrté adventní neděle jsme slyšeli o tom, jak anděl Gabriel přinesl Panně Marii 
zprávu, že má být matkou Božího Syna. Maria souhlasila a odevzdala Bohu sama sebe.  
Stala se příbytkem (domem) pro Božího Syna. 

Úkol pro 4. týden: Učit se naslouchat jako Maria. Naslouchat znamená druhého vyslechnout, 
mít pro něj čas a někdy také poslechnout. Ne z povinnosti, ale z lásky – jako Maria. V modlitbě 
nasloucháme také Bohu. Na krabici (dárek) dolepíme symbol domu, protože dům znamená 
přijetí, zázemí, otevřenost a čas pro druhé. 

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

Slavnost NAROZENÍ PÁNĚ 

Rád bych vám oznámil radostnou zprávu, že totiž dnes, v této chvíli, máme 
všichni, vy i já narozeniny! Možná se divíte, co si to vymýšlím. Jsou přece 
Vánoce, jestli má někdo narozeniny, tak je to Pán Ježíš. Jistě, tak jako kterýkoli jiný 
den v roce, také dnes se najde jistý počet lidí, kteří slaví své vlastní narozeniny,  
ale není jim co závidět, protože nedostanou o nic víc dárků než všichni ostatní a pro 
samé vánoční slavení si na ně stejně málokdo vzpomene.  

Ale co jsou to vlastně narozeniny? Chvíle, kdy dítě spatří světlo světa? Okamžik, kdy musí začít 
dýchat vlastními plícemi a křikem se hlásit o jídlo? Narozeniny jsou podle mne chvíle, kdy dítě 
pozná své rodiče. Už před narozením slyší dítě matčin hlas a tlukot jejího srdce, ale až teď vidí její 
oči, až teď cítí objetí otcovy náruče. Boží Syn se proto stal člověkem, proto se narodil jako lidské 
dítě, abychom se také my mohli narodit pro život věčný, abychom mohli spatřit Boží tvář a nechat se 
obejmout jeho rukama. 

Vánoce jsou obvykle velmi akční svátky. Máme akční ceny v obchodech, mnoho aktivity 
vynaložíme na přípravu jídla a pití, mnoho času věnujeme zdobení svých obydlí zvenčí i zevnitř, 
vyrábíme a posíláme přání, esemesky a kdovíco všechno ještě. A najednou zde před jesličkami 
a před Ježíšem přítomným v Eucharistii na oltáři máme zůstat stát, máme se jen dívat na Boží Dítě, 
máme se nechat obejmout. Jak to jde dohromady? Lidská práce i veškerá jiná činnost, pokud je 

zaměřena k dobrému cíli, je správná a chvályhodná. Ale nejsou to lidé (naštěstí), kdo udělali 
Vánoce. Nikdo z nás nemůže svou snahou nebo pílí ani uspíšit Kristovo narození, ani je 
oddálit, či dokonce mu zabránit. Není to v naší moci – naštěstí. Jinak by bylo namístě se 
obávat, že za pár let bychom se o Vánocích dověděli leda z učebnice dějepisu. 

Ale to, co není v naší moci, je podezřelé. To, co nemáme pod kontrolou, je nebezpečné! 
Proto se lidé často bojí Vánoc, proto si svátky Vtělení, Narození a Zjevení Páně nahrazujeme 
hromadou dárků, jídla nebo všelijakých možných i nemožných zvyků a tradic. A proto také jsou 
to zrovna děti, kdo se na Vánoce těší nejvíc. Dětem totiž nevadí, že nemohou velet. Děti 
dovedou čekat a nechat se obdarovat, a pokud je sami nezkazíme, dovedou se i radovat 
a rozzářenou tváří projevit vděčnost. 

Jeden psycholog chtěl vědecky prozkoumat, jak novorozeně naváže kontakt se svým 
okolím. Jeho smysly ještě nejsou úplně vyvinuté. Ale dítě má od narození schopnost usmívat 
se. (Zeptejme se matek, jak často děťátko takovou dovednost uplatňuje, jenom porcelánová 
panenka se usmívá pořád.) A co udělá kterýkoli dospělý, když nahlédne do kočárku a uvidí 
úsměv miminka? Usměje se taky, i kdyby sám byl nevímjaký morous. Nechme se poučit 
a vezměme si příklad z dětí. Dejme příležitost našemu dobrotivému Otci, který nás chce 
obdarovat. Nechme se obejmout, obdarovat a nakazit Božím úsměvem. 

Dnes ráno jsem pustil rádio a tam zrovna hlasatel zjišťoval, jak slaví Vánoce ti, kdo mají 
svátek na Štědrý den. A různé slečny Evy a páni Adamové říkali do mikrofonu, jestli se necítí 
diskriminovaní a jak sami Vánoce vnímají. Nakonec si vzal slovo jeden z rozhlasových 
redaktorů, který sám má dnes narozeniny, a řekl něco, co mě zaujalo. „Já jsem měl výborné 
rodiče,“ říkal ten redaktor, „a byl jsem proto velmi šťastným dítětem. Vůbec mi nevadilo, že 
jsem se narodil 24. prosince, protože já jsem jako dítě měl Vánoce i narozeniny každý den.“ 
Milí věřící, tohle není třeba brát jako nostalgické vzpomínky, ale jako pozvání a pobídnutí pro 
každého z nás: jsme-li bratry a sestrami Ježíše Krista, jsme-li dětmi nebeského Otce, neberme 
dnešní večer jako příležitost jednou v roce se mít dobře, ale jako připomínku toho, co máme 
konat neustále.    

/z publikace „Fermentum, Učící se církev“, vydala Matice cyrilometodějská v Olomouci 2011/ 

Různá oznámení 
Milí farníci, v našem kostele můžete shlédnout pohyblivý Betlém po každé mši svaté 
od Štědrého dne až do konce ledna, ale také mimořádně od 25. 12. do 1. 1. 2018, v době 
od 15.00 do 16.30 hodin. Těšíme se na vás i na vaše děti  

Přijměte pozvání na Vánoční koncert, který se koná v pátek 29. 12. 2017 v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Novém Jičíně v 18:00 hod. V programu zazní vánoční skladby a koledy 
J. J. Ryby, W. A. Mozarta, M. A.Charpantiera. Účinkuje Městská dechová hudba Nový 
Jičín a její hosté: Tomáš Vrána varhany, Komorní sbor při kostele Nanebevzetí Panny 
Marie, sólisté Renata Heraltová a David Skařupa. Těší se na vás členové dechového orchestru.  

Od Nového roku 2018 bude každý měsíc sloužena mše svatá v Pečovatelském domě: 
Starý Jičín - Vlčnov 35 (zadní vchod od lékaře). První mše sv. se uskuteční v pátek 
5. 1. 2018 v 9:00 hod. Na mši sv. jste zváni všichni, kdo můžete a chcete přijít.  
Tyto mše sv. jsou přístupné také pro veřejnost. 

POKOJ, DOBRO, STÁLOU RADOST Z NAROZENÉHO SPASITELE,  

S VELKOU VDĚČNOSTÍ ZA PROKAZOVANÁ DOBRA FARNOSTI A CÍRKVI,  

ŽEHNÁ A V MODLITBÁCH ZŮSTÁVÁ P.Petr Dokládal. AVE+ 


