
 

 

9. prosince – 15. prosince 2019 

DOBA ADVENTNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

9.12. 

Slavnost Panny Marie 

počaté bez poskrvny 

prvotního hříchu  

– doporučený svátek 

St. Jičín 17:00 za farníky 

Úterý 

10.12. 

Úterý po 2. neděli 

adventní 
St. Jičín 17:00 

na jistý úmysl a za † kněze, 

kteří působili ve farnosti Starý 

Jičín a Bernartice 

Středa 

11.12. 

Sv. Damasa I., 

papeže 
St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu Holeňovu  

z Petřkovic 
 

po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

12.12. 

Panny Marie 

Guadalupské 
Janovice 16:00 mše svatá  

Pátek 

13.12. 

Památka  

sv. Lucie,  

panny a mučednice 
 

Fatimský den 

St. Jičín 

16:00 

17:00 

 

 

 

svátost smíření 

dětská mše svatá 

za † Alenu Andersovou,  

† manžela Rainera, † maminku, 

duše v očistci a na jistý úmysl 

Sobota 

14.12. 

Památka  

sv. Jana od Kříže, 

kněze a učitele církve 

Palačov 10:30 
mše sv. za † letce bombardéru 

B-24 

St. Jičín 17:00 

za † Vratislava Nováka  

a † rodinu Novákovu, Boží 

ochranu a Panny Marie pro 

živou rodinu 

Neděle 

15.12. 

 3. NEDĚLE 

 ADVENTNÍ 

St. Jičín  8:00 

za † Žofii a Aloise Závadovy,  

† rodiče z obou stran a Boží 

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

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Petr/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 8.12.2019     2. neděle adventní   2./ročník XI. 
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. 

Jak nerezignovat na jakékoli 

prožívání adventu? 
Většina lidí žije úplně stejně, ať už je advent nebo není…  

Pro většinu lidí je období adventu jedním z nejhektičtějších v roce. Nikdo není zvědavý  

na další požadavky, natož moralizování. Musí ale přece existovat řešení, abychom i v této 

uspěchané době zcela nerezignovali na duchovní hodnoty spojené s adventem i  Vánocemi 

a neminuli to podstatné… 

Nejhektičtější období v roce 

Většina z nás žije úplně stejně, ať je advent nebo advent není. Možná se někdy 

vzchopíme jít na ranní roráty, ale pro většinu současníků je období adventu 

jedním z nejhektičtějších v roce. Komplikuje se nám to i tím, že jsme na konci 

kalendářního roku, v práci děláme uzávěrky, účastníme se vánočních večírků  

a vánočních koncertů. Z období přípravy se stalo období slavení a honění se, 

abychom nejlépe hned po Vánocích mohli odjet na dovolenou. Advent se nám 

nějak ztratil. 

Je před Vánocemi a máme mnoho starostí s tím, co je třeba ještě udělat, zařídit. 

Chceme stihnout koupit nějaké dárky, uklidit a někdo do toho ještě peče cukroví. 

Některým ještě k tomu leze na nervy, že mnohde už svítí vánoční stromek  

a v obchodech zní koledy. My kněží se můžeme tvářit, že jsme nad věcí,  

ale ve skutečnosti jsme dětmi své doby. Sice nekupujeme dárky a nepečeme 

cukroví, ale také chceme mít uklizeno a hlavně máme kněžské služby až nad 

hlavu. Z určitého pohledu se tomu nevyhnou ani sestry v klauzurovaném 

klášteře. Možná jen v sobě nemají tu zvláštní touhu, aby už konečně byl svátek 

svatého Štěpána, a tím vlastně po Vánocích… 

Nikdo není zvědavý na další požadavky, natož moralizování 

Z kazatelen zní slova o tom, jak se nemáme honit a nepropadnout 

předvánočnímu shonu, jak máme bdít na modlitbách a připravit cestu tomu, 

který přichází. Přitom už nikdo není zvědavý na jakékoliv další požadavky, natož 

na moralizování. I mnozí z těch, kdo mají v srdci upřímnou touhu s Pánem žít  

a Jemu sloužit, se cítí při poslechu těch slov tak bídně, jako by na ně bylo 

nakládáno jen další břemeno, které prostě v tom množství povinností a úkolů 

konce roku v práci i doma už nejde unést.  

Co s tím? Jak nežít v iluzi a přitom nerezignovat na jakékoli prožívání adventu?  

Co vlastně od nás v této situaci Pán očekává? 

http://farnostsj.cz/


Musí existovat řešení, abychom i v této uspěchané době neminuli to podstatné 
Jedno je jisté. Nejprve musíme vzít vážně historickou a kulturní realitu, ve které se 

ocitáme, a přestat mentorovat a naříkat. Nemohu jít přece na náměstí podříznout 

vánoční strom se slovy, že ještě nejsou Vánoce, nemohu ignorovat zvyky, které dnes 

patří do předvánočního období a násilně lidi vracet do doby minulé. Budu-li v sobě 

živit vnitřní naštvanost a otrávenost, nikomu tím neprospěji. Musí přece existovat 

řešení, abych i v této uspěchané době zcela nerezignoval na duchovní hodnoty 

spojené s adventem a Vánocemi a neminul to podstatné. 

Povzbudila mne myšlenka, že Ježíš při svém narození přišel do reality společnosti  

a kultury tehdejší doby, aniž by ji měnil. Naplnil ji prostě svou přítomností. Ačkoli se 

narodil v chlívku a v chudobě, jak to nikdo nečekal, nalezli ho prostí pastýři, objevili ho 

mágové, poznali ho Simeon a Anna v chrámu. Každý ho poznal v tom svém. Mnozí ho 

ale nepoznali a nepřijali právě proto, že se nevešel do jejich představ. 

V adventu ON čeká na nás 
Věřím, že advent je dobou čekání, ale domnívám se, že je to On, kdo spíše čeká  

na nás, než my na Něho, a že až se přece jen zklidníme a zastavíme, budeme vnímat, 

že je nám blízko. Věřím, že Ježíš stále přichází a že se může narodit i v maštali našeho 

shonu, našich nákupů, večírků a koncertů. 

A tak se modlím, abych ho objevil i uprostřed své práce a starostí,  

ve své únavě i při setkání s přáteli,  

a nečekal, až se naplní MÉ představy o Vánocích a o přípravě na jejich slavení. 
/www.pastorace.cz,  zpracováno podle textu 

Ztracený advent a nečekané Vánoce na webu VojtechKodet.cz / 

Různá oznámení 

Adventní aktivita nejen pro děti 
 Za účast na každé mši svaté si děti na boční nástěnce přišpendlí hvězdičku. 

 Vytvoříme tak hvězdné nebe nad naším kostelíčkem a o Vánocích se rozzáří 

světýlka v jednotlivých chaloupkách. 

 Do rukou jste minule dostali papír s úkoly na každý týden. 

 Obrázek z evangelia si malí mohou vybarvit, ostatní si podle odkazu mohou  

najít text v bibli a přijít tak na mši sv. lépe připraveni. 

2. úkol: KAŽDODENNÍ MODLITBA ZA VŠECHNY LIDI  STARÉHO JIČÍNA  

A MÍSTNÍCH ČÁSTÍ.  

o Charitní rodinný klub Hnízdo a farnost Nový Jičín pořádají pro zájemce bez 
rozdílu věku společné předvánoční tvoření. To se uskuteční 3. neděli 
adventní, tedy 15.12. od 14:00 do 16:30 hodin na faře v Novém Jičíně.  
Tvůrčí materiál bude zajištěn. 

 
Evangelizační kurzy Alfa mají v Kopřivnici úspěch. Na začátku roku 2020 zahájí v místním 

Katolickém domě třetí ročník cyklu 12 přednášek, které se zaměřují na otázky křesťanství. 
Každé setkání začíná společnou večeří, následují tematické přednášky a diskuze  

ve skupinkách. První setkání bude v úterý 7. ledna 2020 od 18.45 do 21.00 hodin. Poslední 

v úterý 24. 3. 2020. Zájemci se mohou přihlašovat až do 5. 1. 2020 e-mailem   
na adrese alfa.koprivnice@gmail.com nebo telefonicky na číslech 605 228 985  
a 732 240 863. Kurz je zdarma. Kurzy Alfa se soustředí na aspekty křesťanské víry, na 
kterých se shodnou téměř všechny denominace. Všechny církve používají stejné materiály. 

Většina kurzů je večerních. Večerní setkání začíná společnou večeří, následuje promluva 
na jedno z témat (často jde o promítání záznamu přednášky Nickyho Gumbela).  
Po promluvě se účastníci rozdělí do skupinek o maximálně deseti až dvanácti lidech,  
ve kterých se scházejí během celého kurzu. Diskuse ve skupinkách probírají základní 
součásti křesťanské víry. Během kurzu se také koná víkendový výjezd, kde se probírá 
téma Ducha svatého. 

Účastníci kurzu dostanou sešit s obsahem jednotlivých promluv a místem na poznámky. 
Témata promluv: 

 Jde v životě ještě o víc? (úvodní večer kurzu) 

 Kdo je to Ježíš? 

 Proč Ježíš zemřel? 

 Jak získat víru? 

 Proč a jak se modlit? 

 Proč a jak číst Bibli? 

 Jak nás Bůh vede? 

 Kdo je to svatý Duch? 

 Co svatý Duch dělá? 

 Jak mohu být naplněn svatým Duchem? 

 Jak mohu prožít zbytek života co nejlépe? 

 Jak odolat zlému? 

 Proč a jak mluvit s druhými o víře? 

 Uzdravuje Bůh i dnes? 

 A co církev? 
********************************************************** 

http://www.vojtechkodet.cz/temata/duchovni-zivot/ztraceny-advent-a-necekane-vanoce.html
http://vojtechkodet.cz/
mailto:alfa.koprivnice@gmail.com
https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicky_Gumbel&action=edit&redlink=1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Duch_svat%C3%BD

