
 

 

16. prosince – 22. prosince 2019 

DOBA ADVENTNÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

16.12. 

Pondělí  

po 3.neděli adventní 
St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu Cigánkovu 

a Janovskou 

Úterý 

17.12. 
17.prosince 

Loučka 16:00 mše svatá 

St. Jičín 17:00 

za mír na celém světě, za živé  

a † kněze a řeholní sestry,  

za Václava Havla a manželku 

Olgu 

Středa 

18.12. 
18.prosince St. Jičín 17:00 

za † maminku Mgr. Věru 

Dokládalovou k výročí úmrtí 
po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

19.12. 
19.prosince Palačov 16:00 mše svatá  

Pátek 

20.12. 

 

20.prosince 
 

 

hlavní zpovědní den 
 

St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

 

 

 

svátost smíření /o.Petr, o.Radoslav/ 

za † Annu Hanzelkovou,  

† manžela, dvoje rodiče 

a poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii za ochranu a dar 

zdraví pro rodiny 

Sobota 

21.12. 

21.prosince 

 

Sv. Petra Kanisia, 

kněze a učitele církve 

St. Jičín 

8:00 zdobení vánočních stromků 

13:00 úklid kostela 

16:00 

17:00 

 

 

 

 

svátost smíření /o.Petr/ 

mše svatá  za † rodiče Hasalovy  

a Vašendovy a na poděkování 

Pánu Bohu a Panně Marii  

za ochranu a dar zdraví  

pro živé rodiny 

Neděle 

22.12. 

 4. NEDĚLE 

 ADVENTNÍ 

St. Jičín  

8:00 

na poděkování za prožitý rok 

s prosbou o další vedení 

Duchem svatým, ochranu 

Panny Marie a za duše v očistci 
/o.Petr/ 

+ po mši sv. otevřena farní knihovna 

14:30 
duchovní obnova a setkání  

s o. Mons. Pavlem Dokládalem  

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 

 15.12.2019     3. neděle adventní   3./ročník XI. 
Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. 

 
/kapitola z brožury Proč slavíme Vánoce, vydala Brněnská tisková misie, www.btm.cz / 

http://farnostsj.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 nedávno 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. 

3. úkol: ÚKLID  

Do úklidu  patří zodpovědné a radostné plnění svých domácích povinností. 

Hledejme, kde můžeme udělat něco navíc jako třeba si zjistit,  

kdy se bude ve farnosti uklízet a kdy se budou zdobit stromečky. 

 Nezapomeňme na úklid vlastního srdce - svátost smíření. 

 

VÍKEND PRO ŽENY 

Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice srdečně zve  

všechny ženy na víkend na Svatém Hostýně, který se 

bude konat 17.–19. ledna 2020. Přijeďte si odpočinout  
a načerpat duchovní posilu v ženském společenství. 

Program:  přednášky - biblické tance - duchovní program - sdílení 

Lektorky:  
Giťa Vyleťalová - pracuje v Centru pro rodinu a sociální práci při Ostravsko-
opavském biskupství a v YMCA Setkání. Má pět dětí. Věnuje se biblickým 
tancům. 
MUDr. Maria Fridrichová též pracuje v Centru pro rodinu a sociální práci při 
Ostravsko-opavském biskupství. Tato lektorka přednáší na nejrůznějších 
vzdělávacích seminářích pro pedagogy rodiče na témata: láska, vztahy, 
sexuální výchova dítěte, symptotermální metoda apod. 
Cena: 
   1 500 Kč     dvou až třílůžkový pokoj s příslušenstvím 
   1 600 Kč     jednolůžkový pokoj s příslušenstvím (nutno uvést v přihlášce) 

V ceně je zahrnuto ubytování, strava – plná penze, lektorky, materiály, 
pronájem sálu. 

Organizační věci: začíná se v pátek v 18 hod. a končí obědem v neděli.  
Přihlášky posílejte na cprhranice@ado.cz, nebo se můžete též přihlásit  
na čísle 736 239 179.  
Další podrobnosti o víkendu budou rozeslány v lednu 2020.  
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