
 

Vzhledem k měnící se epidemiologické situaci s COVID-19 je počet účastníků na bohoslužbách závislý  

na stupni pohotovosti vyhlašovaném Ministerstvem zdravotnictví ČR.  Od 23.11. v rámci 

protiepidemického systému (PES) je ČR ve stupni rizika číslo 4 - na bohoslužbách max.20 osob. 

30. listopadu – 6. prosince 2020, DOBA ADVENTNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

30.11. 

Svátek sv. Ondřeje, 

apoštola 
St. Jičín 

16:00 příležitost ke svátosti smíření 

16:30 

na poděkování Pánu Bohu a Panně 

Marii za přijatá dobrodiní a dar 

zdraví a na jistý úmysl 

Úterý 

1.12. 

Sv. Edmunda 

Kampiána, kněze  

a mučedníka 
St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

2.12. 

Středa po 1.neděli 

adventní 
St. Jičín 6:00 

rorátní mše svatá ke cti P. Marie 
na jistý úmysl 

Čtvrtek 

3.12. 

Památka sv. Františka 

Xaverského, kněze 
-  - není mše svatá 

Pátek 

4.12. 

Sv. Jana 

Damašského, kněze  

a učitele církve 
 

Sv. Barbory 
 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

14:30- 

15:45 
příležitost ke svátosti smíření 

+ tichá adorace 

15:45 
Litanie k nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu 

 + modlitba k zasvěcení Srdci Ježíšovu 

 + svátostné požehnání 

16:00 

za † Jaromíra Kapustu, † bratra 

a † rodiče Kapustovy a Pavlíkovy, 

pro živou rodinu dar zdraví a Boží 

požehnání /intence z 10.10./ 

Sobota 

5.12. 

Sobota po 1.neděli 

adventní 

 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 6:00 

rorátní mše svatá ke cti P.Marie 

za † rodiče, sestru Ludmilu, 

manžela Josefa, duše v očistci, 

ochranu Boží a Panny Marie pro 

živé rodiny /intence z 28.11./ 

Neděle 

6.12. 

 2. NEDĚLE 

 ADVENTNÍ 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín 

9:00-

10:00 
možnost přijetí sv. přijímání 

10:30 

za † Ladislava Vahalu, † sestry, 

neteře, synovce, rodiče,† Ladislava 

Pospěcha a duše v očistci,  

za ochranu Boží, dar zdraví, 

Ducha svatého a jistý úmysl pro 

živou rodinu 

St. Lhota -  není mše svatá 

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

Administrátor farnosti: P. Paweł Dobija, Dolní 250, Mořkov, tel. 739 244 464. 

Dle rozhodnutí o.biskupa Martina lze od 1.neděle adventní do středy 23.12. přispět  
ve sbírce na misie, která se nemohla uskutečnit tradičně na Misijní neděli. Kasička pro 
tento účel je umístěna v kostele na Starém Jičíně na levém bočním oltáři (Boží Trojice). 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 29.11.2020     1. neděle adventní  1./ročník XII. 
Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu! 

Adventní zamyšlení  
královéhradeckého biskupa Jana Vokála 

Bratři a sestry v Kristu, milí čtenáři,  
letošní Advent je jiný a nový v tom, že se v něm nezříkáme pouze 
toho, co nás od Boha odvádí, ale velmi nečekaně zažíváme i jiný 
druh nedostatku – v přístupu k Eucharistii, ke svátosti smíření a dalšímu. 

Nejen mě patrně nikdy nenapadlo, že taková doba během našich životů přijde. 
Žijeme ve svobodné zemi, přesto zůstávají brány kostelů téměř zavřené. 
V žádném případě to však neznamená, že by nás tato nová situace měla vzdálit 
od Boha, od plnohodnotného duchovního prožití Adventu jako radostného 
očekávání příchodu Páně. Naopak. Dostáváme příležitost zakusit nedostatek 
právě jako předstupeň radosti z naplnění. 

Křesťan je povolán, aby vždy upřímně hledal smysl situací, které před něho 
život staví. Za momenty radosti a útěchy, aby Pánu vzdával díky a čerpal z nich 
sílu, a chvíle těžkosti, aby objímal jako svůj kříž. I o současné naší zkoušce Bůh 
dobře ví, provází nás jí a my se musíme ptát, jak může i dočasný nedostatek 
přístupu ke Mši svaté našemu duchovnímu životu prospět. Především nám může 
připomenout velikost a vzácnost svátostí. Vážíme si jich dostatečně? 
Uvědomujeme si, co nám v nich Pán zdarma neustále dává? Nestaly se pro nás 
běžnými, každodenními a banálními? Možná toto nám chce Bůh říci tím,  
že dopouští období, kdy je nemožné přijít na Mši svatou. Snad si v něm máme 
uvědomit, že už jsme se jakoby přestali radovat z nesmírného daru svátosti 
smíření, plni vděčnosti doceňovat, jak velikou událostí v našem životě  
je odpuštění hříchů a návrat k čistotě Božího dítěte. 

Prožívejme proto letošní Advent s tímto vědomím a nechme se touto novou 
situací duchovně obohatit. Vzývejme mocnou přímluvu Panny Marie a nechme 
se vést Duchem Svatým, abychom dokázali teď více než jindy naslouchat 
Božímu hlasu. Zároveň dávejme ještě větší důraz na to, co nám upřeno není. Je 
to především Boží Slovo, které je živé a účinně působí v duši člověka. Nejdeme-
li na Mši svatou, věnujme Slovu Božímu stejný či ještě delší čas, než kdybychom 
na ni šli. Spojme se se svou či jinou farností k bohoslužbě přes obrazovku 
počítače, čtěme v čase, který máme navíc, Písmo a nechme se jím proměňovat 
a posvěcovat. Copak Bůh k člověku často nepromlouvá právě v tichu? Neobrací 
se k němu v poušti a samotě? Právě z mnoha pasáží Písma víme, že tomu tak je. 

Nynější omezení jednou skončí, stejně jako za měsíc uplyne období Adventu  
a Pán nás navštíví o Vánocích. Nezoufejme proto nad těžkostmi a nedostatky 
doby, ale využijme ji moudře k ještě důkladnější přípravě na shledání 
s naším Vykupitelem. K tomu Vám od Katedrály Ducha Svatého žehná,  

Váš +Jan Vokál                                                                                                            /www.cirkev.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 
Biskupové Čech, Moravy a Slezska  

vybízejí k postu za ukončení pandemie 

Drazí bratři a sestry, 
všichni cítíme, jak silně pandemie koronaviru ovlivnila náš život. Mnozí z vás volají po větší 

aktivitě biskupů pro uvolnění bohoslužeb. S vládou jsme jednali mnohokrát a stížnost  
na neústavnost omezení bohoslužeb je i u Ústavního soudu. Podali ji senátoři. Vás jsme vyzvali 
k intenzivním modlitbám za ukončení pandemie, zvláště k modlitbám v rodinách a ke společné 
modlitbě růžence každý večer ve 20 hodin. 

Pohled na ty z vás, kteří onemocněli a prošli těžkou zkouškou, nebo na ty, kteří obětavě slouží 
nemocným nejen jako profesionálové, ale i dobrovolníci, nebo na ty, kteří se dostali  
do ekonomických těžkostí, či vzpomínka na ty, kteří zemřeli, nás vede k zintenzivnění modliteb, 
k nimž je dobré připojit půst a almužnu. Nabídněme Bohu nejen svůj čas, ale i sami sebe, ochotu 
zřeknout se svých požadavků a hledat Boží vůli a třeba i osobně pomáhat v první linii, zvláště ti, 
kteří jsou mladí a zdraví. Brněnský biskup ve své diecézi vyhlásil na čtyři středy dobrovolný, 
vědomý a citelný půst za ukončení pandemie, k němuž je dobré přidat také almužnu na libovolný 
dobrý účel. To vše nadále ve spojení s modlitbou. Přidejme se k nim v celé naší zemi po první  
tři středy v prosinci - 2., 9. a 16. 12. 

Kéž nám mimořádný adventní půst pomůže otevřít srdce Bohu, kterým se necháme milovat, 
kterého budeme milovat a kterého necháme skrze sebe milovat lidi kolem nás. Nevíme, jak bude 
možné slavit Vánoce. Ukažme především svou ochotu přijmout Boha, který k nám o Vánocích 
přichází jako Zachránce v betlémském dítěti. Když k této Lásce skryté v malém Dítěti  
budeme volat, když se jí zasvětíme, když si doma vystavíme betlém, abychom se 
betlémskému Dítěti poklonili, zakusíme Boží ochranu na sobě i na svých blízkých. Klanějme 
se mu, projevujme úctu a vděčnost za sebe i jménem těch, kteří vděčnost neprojevují. Svěřme se 
jeho ochraně a věřme, že Bůh ukáže své slitování. Nebude se dívat na naše viny a nenechá nás 
samotné. On je Bůh věrný, i když my věrní nejsme.  

Betlémské Dítě, uctívané v našem národě taky jako Pražské Jezulátko, zve ke svornosti a lásce. 
Budeme-li ho milovat, naše láska změní nejen náš život, ale taky přemůže nenávist v mezilidských 
vztazích. Přichází naše chvíle, abychom se vrátili zpět ke své první Lásce, k Bohu.  

Už dnes vám přejí požehnané Vánoce a skutečnou radost z příchodu Spasitele i jeho darů 
Vaši biskupové 

ZASVĚCENÍ DÍTĚTI JEŽÍŠ  (Pro modlitbu u jesliček v rodině) 

Ježíši, Božské dítě, věříme v tebe, doufáme v tebe, milujeme tě a klaníme se ti  
jako svému Králi. Svou moc a slávu jsi skryl do podoby malého dítěte.  
Mnoho národů světa tě takto uctívá. I my tě uctíváme ve tvém Dětství,  

jako našeho Pána, Spasitele a Boha, který všemu vládne a všechno tvoří nové. 

Věříme, že nás miluješ, proto chceme dnes začít nový život. Prosíme tě, smiluj se  
nad námi, odpusť nám naše hříchy a stvoř nám srdce čisté – srdce dítěte.  

Ty víš, že nejsme schopni bez tvé pomoci vykonat žádný dobrý skutek. 

Dej nám své požehnání, abychom byli schopni konat alespoň malé skutky lásky. 
Odevzdáváme se ti. Dívej se našima očima, usmívej se naším úsměvem, promlouvej 

našimi ústy, pracuj našima rukama. A kdybychom na tebe někdy zapomněli,  
připomeň se nám způsobem tobě vlastním – milosrdenstvím a něžnou láskou.  

Přijmi nás, malý Králi, do svého Nejsvětějšího Srdce jako své malé bratry a sestry  

a obejmi nás svou láskou. Amen.                 /www.cirkev.cz/ 

Adventní aktivita pro děti i dospělé  

„PŘIJĎ A OBNOV TVÁŘ ZEMĚ“ 

 Námět pro prožití adventní doby v naší farnosti 
Letošní adventní aktivita je inspirována modlitbou Vzývání Ducha Svatého č. 003  

ze zpěvníku Kancionál, která je prosbou k Duchu Svatému, aby obnovil zemi.  

Tuto prosbu však můžeme také spojit s každoročním očekáváním příchodu Spasitele, 

které prožíváme v adventu. Vždyť Ježíš přišel na svět právě proto, aby ho obnovil. Skrze 

Ducha Svatého se obnova světa děje stále a my můžeme být její součástí, pokud se Bohu 

s důvěrou svěříme. Tento námět k prožití doby adventní je proto věnován obnově vztahu 

k Bohu i vztahů mezi lidmi. Základem je každodenní modlitba spojená s drobným 

námětem, o co se během týdne snažit.  

Zemi představuje nástěnka pokrytá útržky novin. Noviny totiž v sobě obvykle ukrývají 

nejrůznější zprávy z celého světa, a proto mohou být symbolem toho, že Bůh ví o všem, 

co se ve světě děje, ať už je to dobré nebo špatné. Naši ochotu to vše Bohu odevzdat 

připomínají nakreslené dlaně směřující v modlitbě k Bohu, umístěné na nástěnce, a také 

kousky barevného papíru, které se lepí přes útržky novin. Neznamená to, že bychom 

problémy světa měli přehlížet, ale představuje to naši důvěru v to, že Bůh dokáže svět 

svou láskou obnovit a dát všemu, co prožíváme, nový význam. Na Štědrý večer se  

do prázdných dlaní ve středu nástěnky umístí obrázek dítěte, Božího Syna. Můžeme si  

při tom uvědomit, jak velká je Boží láska k nám, a že i my jsme povoláni k tomu, 

abychom ji šířili dál do světa. 

naděje, světlo v temnotě  (tvar hvězdy),  Co symbolizují barvy na nástěnce? 

mír, obmytí hříchů (tvar kapky) radost, vděčnost Bohu (tvar listu),  láska (tvar srdce). 

U vchodu do kostela je umístěna ADVENTNÍ NÁSTĚNKA, vedle které jsou 2 košíčky. 

 Každou neděli si můžeme z jednoho košíčku vzít lístek (pro děti nebo pro dospělé) 

s námětem k modlitbě a s inspirací, o co se během týdne snažit.  

 Ve druhém košíčku jsou kousky barevného papíru, které si můžeme nalepit  

na nástěnku jako symbol toho, co se nám z našeho adventního předsevzetí  

(a úkolu na lístečku) povedlo splnit.  

 Za naši účast na rorátech na nástěnku nalepíme také žlutou hvězdičku. 

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

 V sakristii kostela na Starém Jičíně je možné si objednat originál DVD 
záznam pohřbu o.Petra Dokládala z Koclířova - cena 60,- Kč.  

 NÁVSTĚVY NEMOCNÝCH  - v sakristii můžete přihlásit nemocné  

a starší farníky, které bude o.Pawel pravidelně navštěvovat po mši svaté 
na 1.soboty v měsíci.  První sobotu v prosinci 5.12. již od 8 hod. 

 NEODSLOUŽENÉ INTENCE – nové termíny úmyslů bohoslužeb, 

které nebyly (od října) odslouženy, lze průběžně v kostele domlouvat  
a zapisovat u p.Aničky Indrákové do diáře na 1.pololetí 2021. 

 V pondělí 7.12. proběhne schůzka farní rady ve farní klubovně od 17:30. 

 K adventu patří roráty – ranní mše svaté ke cti Panny Marie.  
Věřící si mohou donést vlastní svíčky – nejlépe s nějakou ochranou 
před kapajícím voskem. 

http://www.cirkev.cz/

