
 

3. prosince – 9. prosince 2018  
DOBA ADVENTNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

3.12. 

Památka sv. Františka 

Xaverského 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Panně Marii  

za přijaté prosby za živou  

i † rodinu a za duše v očistci 

Úterý 

4.12. 

Sv. Jana Damašského, 

kněze a učitele církve 

 

Sv. Barbory 

Loučka 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 

za † sestru Ludmilu 

Malouškovou a † Zdenku 

Juřicovou /o.Petr/ 

Středa 

5.12. 

Středa po 1. neděli 

adventní 

Janovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ za 13.12. 

St. Jičín 17:00 
na úmysl otce biskupa 
po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

6.12. 

Sv. Mikuláše,  

biskupa 

Petřkovice 16:00 
mše svatá  /o.Petr/ 

žehnání adventních věnců 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o. Jiří/ 

Pátek 

7.12. 

 Památka sv. Ambrože, 

biskupa a učitele církve 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

9:00 mše svatá v pečovatelském domě 

15:00 

17:00 

 

 

 

 

svátost smíření 

dětská mše svatá 

na poděkování Bohu a Panně 

Marii za dary a ochranu, 

s prosbou o vedení Duchem 

svatým a za duše v očistci 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

8.12. 

 

Slavnost  

Panny Marie,  

počaté bez poskvrny 

prvotního hříchu 

 

St. Jičín 

12:00 

17:00 

 

 

 

hodina modliteb za svět (do 13h) 

za živé a † občany a za děti a 

mládež z Vlčnova  
(kaple zasvěcená Neposkvrněné 
Panně Marii) 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o. Jiří/ 

Neděle 

9.12. 

2. NEDĚLE 

ADVENTNÍ 

 
sbírka na potřeby diecéze 

St. Jičín  7:45 

za † Vratislava Nováka,  

† rodinu Novákovu, ochranu 

Boží a Panny Marie pro živou 

rodinu /o.Petr/ 
+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o. Jiří/ 

Loučka 9:15 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Pawel/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz
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K nebeské bráně se doplazil starý bezdomovec. Lépe řečeno – andělé jej 

donesli před Boží Tvář. Bezdomovec byl ještě celý zkřehlý – zemřel 

umrznutím v silných mrazech. Bůh na něj pohlédl s láskou a řekl: „Vítej doma.“ 

„Ty jsi Bůh?“ zeptal se bezdomovec. 

„Ano, já jsem Bůh. Vítej v nebi…“ 

„Tak to jsem tu asi omylem,“ začal se bránit bezdomovec. „Já tady přece nemám 

právo být.“ 

„Proč bys neměl právo zde být?“ podivil se Bůh. 

„V životě jsem moc dobrého nevykonal. Je pravda, že ten můj život taky stál za 

starou bačkoru,“ pokračoval bezdomovec. „Vyrůstal jsem v dětském domově, když 

jsem se pak jako dospělý konečně postavil na nohy a něco si vydělal, měl jsem jednu 

smůlu za druhou. Oženil jsem se, ale žena mi brzy i s penězi utekla s jiným. Byl jsem ze 

dne na den na ulici, živil jsem se, jak to šlo. Občas jsem i něco šlohl, taky jsem si svoje 

odseděl… - co já tady? Nebe je přece jen pro ty, co na zemi udělali mnoho dobrého.“ 

„Nebe je otevřené pro všechny“, zareagoval Bůh, „a budu moc rád, když tady budeš 

se mnou. Pekla už sis užil na zemi dost…“ 

Bezdomovec byl z toho všeho celý pryč a pomalu se začal stavět na nohy. Cítil, jak je 

mu konečně teplo. Andělé mu pomohli projít nebeskou bránou a radovali se, že je 

konečně v nebi. 

Vtom se začal ozývat silný hluk. Zanedlouho se před 

nebeskou bránou objevila stará paní, která za sebou táhla vozík 

naložený mnoha zavazadly.  

„Tak jsem tady!“ volala už z dálky. „Tady mě máš, Hospodine!“ 

„Vítej doma,“ řekl Bůh. „Co to s sebou vláčíš?“ 

„To jsou přece moje dobré skutky. Ty o nich nevíš?“ podivila se. 

„Ano, vím o nich,“ reagoval Bůh. „Nechej je tady na skládce a buď vítána v nebi…“ 

„Počkej,“ zarazila se žena, „nechceš snad říct, že to všechno, co jsem na zemi dělala, 

bylo zbytečné? Takhle to doufám nemyslíš?“ řekla trochu rozladěně žena. 

„Vůbec to nebylo zbytečné. Vykonala jsi mnoho dobra, pomohla jsi mnohým lidem, 

posunula jsi svět alespoň o kousek k lepšímu. Z toho mám velkou radost. Ale v nebi chci 

mít tebe, ne tvé dobré skutky. Kam to pořád koukáš?“ řekl trochu podiveně Bůh. 

„Nikam, jen se tady rozhlížím…,“ hájila se žena.  



„Já vím, kam koukáš,“ řekl Bůh. „Jsem přece vševědoucí. Koukáš do nebe a zjišťuješ, jestli 

je místo vedle Panny Marie volné. Celý život sis myslela, že je to místo určené pro tebe, 

vždyť tě znám.“ 

„Ale ne, Pane Bože, to bych si přece nedovolila,“ řekla žena, ale začervenala se tak,  

že bylo jasné, že Bůh tnul do živého. 

„Rád bych ti řekl, že to místo vedle Panny Marie je určeno pro všechny a každý má právo 

tam chvíli pobýt. V nebi neděláme rozdíly mezi lidmi. Tady před nebeskou bránou lidé 

odkládají své dobré skutky. A nejen to. Odkládají zde i akademické tituly, církevní 

hodnosti, politické i finanční úspěchy… V nebi jsou si všichni rovni.“ 

„Tak abych řekla pravdu, to se mi nějak přestává líbit,“ reagovala žena. „Celý život jsem 

se namáhala, tolik jsem toho dělala pro kostel, tolik jsem si odříkávala a myslela jsem si,  

že alespoň ty, Bože, to oceníš. Takto jsem si nebe nepředstavovala…“ 
 

Záměrně ten příběh nechám otevřený. Bylo by příliš troufalé snažit se jej 

dokončit. Ten příběh nám však ukazuje jednu důležitou pravdu: mnoho křesťanů 

vnímá dobré skutky jako peníze, které si spoříme a na konci života si za ně 

obrazně řečeno koupíme nebe. 

Možná to málokdo přizná, ale v mnohých křesťanech 

je schována myšlenka, že se musí namáhat, zapírat se 

a trpět – a za to pak budou moci usednout v nebeském 

království na nějakém významném místě. Možná stejně 

jako ta žena z našeho příběhu i mnozí jiní doufají, že to 
místečko v nebi vedle Panny Marie je určeno právě jim. 

Vždyť toho přece pro Pána Boha tolik udělali. 

Máme konat dobré skutky. Ale ne proto, abychom si za ně jednou koupili nebe. 

Máme konat dobré skutky proto, abychom pomohli jiným, abychom na svět 

přinesli kousek dobra, abychom podle svých možností udělali svět alespoň 

malinko lepším. 

Máme konat dobré skutky, protože věříme, že nás Bůh má rád – a proto máme 

alespoň trochu té lásky darovat potřebným. A tito potřební mohou skrze naši 

lásku okusit, jak asi chutná láska Boží. 

My křesťané máme být zde na zemi znamením Boží lásky. Proto říká Ježíš 

v evangeliu, že máme být solí země a světlem světa. Naše dobré skutky nutně 

patří k naší víře a pomáhají druhým zakoušet, jak dobrý je Bůh. Je povinností 

nás křesťanů konat dobro. Ale nikdy si za dobré skutky nemůžeme u Pána Boha 

něco nárokovat. Nebe je Boží dar, ne odměna za to, co dobrého jsme zde na světě 

vykonali. 

Zkusme se někdy při přípravě na zpověď zamyslet nejen nad tím, kolikrát jsme 

lhali a kolikrát jsme se nepomodlili, ale také nad tím, kolik dobra jsme nevykonali 

– a přitom jsme ho vykonat mohli. Nebojme se položit si při zpytování svědomí 

otázku, jestli opravdu konáme dobro, jestli jsme na tomto světě znamením Boží 
lásky. Ptejme se sami sebe, jestli jsme skutečně solí země a světlem světa, jak to 

po nás chce Ježíš v evangeliu. A buďme ve svých odpovědích upřímní… 
 

/P. Pavel Moravec, Mozaika – Úvahy pramenící z hledání odpovědí na provokující otázky,  
vydalo nakl. Cesta, Brno 2013/ 

 

Různá oznámení 

HODINA MILOSTI PRO SVĚT 

7.12.1947 se zjevila Panna Maria s fatimskými dětmi, s Hyacintou a Františkem. 

Přišla oznámit tzv. Hodinu milosti, která se má slavit vždy v poledne dne 8. prosince. 
  

Při zjevení v domě v Montichiari vyslovila Panna Maria toto přání: Přeji si, aby se každoročně  

8. prosince od 12 do 13 hodin konala hodina modliteb za svět.  

„Tato pobožnost zajistí mnoho duchovních i tělesných milostí. Náš Pán, Můj Božský Syn, chce lidem 

darovat přemíru svého slitování, když se dobří budou modlit za své hříšné bratry. Sdělte Svatému otci, 

že si přeji, aby tato hodina byla známa celému světu a po celém světě se rozšířila. Ten kdo nemůže 

navštívit svůj farní kostel, ať se modlí doma v poledne a také obdrží mnoho milostí. Brzy poznáte 

velikost této hodiny milosti. Pro všechny děti, které dopřejí této prosbě sluchu a vezmou si ji k srdci, 

mám připravenu plnost milosti. Stále existují tiší a skrytí prosebníci a oběti za hříšné duše, kteří svolávají 

milosrdenství našeho Pána na tuto zem. Nyní je hodina modliteb, hodina dobrého příkladu, hodina 

obětí a věrnosti a odvážného přičinění. 

Modlitba obětí a pokání tak mnoha duším zabraňují tomu, aby na lidstvo dopadl soud Boží 

spravedlnosti. Hořím Láskou a žádám modlitby na záchranu světa! Kdybyste věděli, jak mnoho mých 

dětí jde cestou záhuby! Církev je ve velkém nebezpečí. Doba je stále více zlověstná.  

Nesu ve svém srdci utrpení mnoha nemocných a trpících, abych je přivedla k větší svatosti.  

Jsem Matka plná lásky ke svým dětem!  Bude to 8. prosince, kdy Neposkvrněné Početí rozdrtí 

Hadovu hlavu.“ 
 

ROSU DEJTE, NEBESA, SHŮRY - Rorate caeli 
V době adventní nás každoročně provází píseň Rosu dejte, nebesa, shůry (viz Kancionál, 101 

nebo 128). Její latinská verze Rorate caeli dala vznik již zdomácnělému slovu roráty, které 

označuje časnou ranní mši v době adventní (původně mariánskou). O co vlastně v této 

písni prosíme? O vláhu pro vyprahlou zemi, kterou v současnosti naše příroda potřebuje? 

Lidé od nepaměti věděli, že voda znamená naději a život. Spasitel znamenal pro židy 

velkou naději, proto o něj prosili s velkou vroucností. Starozákonní obraz vyschlé krajiny 

a prosba o vláhu nádherně vystihuje velkou touhu, s jakou izraelský národ očekával 

Mesiáše (srov. Iz 45,8). Slova proroka Izaiáše o tom, že vyrazí výhonek z kořene Jesse (srov. Iz 11,1-

10), ani další starozákonní texty plné naděje se netýkají jen lidí před mnoha tisíci lety. 

Týkají se také nás, protože i náš život a naše vztahy k druhým lidem jsou často 

vyschlé. Spasitel přichází i dnes do „pustiny“ našeho všedního života. 

 Zkusme proto během adventu „zavlažovat“ naše vztahy, pozvat Ježíše 

Krista, do našich rodin, do práce nebo do školy. Dovolme mu, aby naše 

vztahy proměnil, a tak mezi námi mohl vyrůst kousek nebe. 

K zapojení do této adventní aktivity zveme nejen děti, ale i dospělé! 

Princip adventní aktivity 

V kostele - jako symbol sucha v našich duších - je umístěn pařez. Během letošního adventu se jej 
budeme snažit zavlažovat kapkami dobrých skutků. Při východu z kostela jsou umístěny dva 
košíčky s papírovými kapkami (pro děti a pro dospělé), na kterých je citát z Bible a úkol, jehož 
splnění má přispět k zavlažování vztahů k druhým lidem. Po splnění úkolu (při další návštěvě 
kostela), vložte tuto kapku do připravené misky u pařezu a uvidíme, co se bude dít….. Pařez sice 
vypadá, že je suchý, ale Bůh, který je všemohoucí, může způsobit, že i pařez ožije, a že z něj vyraší 
nové výhonky. Bůh může oživit i naše vztahy, pokud ho necháme působit v našem životě 
a otevřeme mu dveře do našeho srdce. Advent je ideální dobou, abychom se o to pokusili.  

http://web.katolik.cz/feeling/2_5.htm

