
 

7. prosince – 13. prosince 2020 

DOBA ADVENTNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

7.12. 

Památka  

sv. Ambrože, biskupa 

a učitele církve 
St. Jičín 

16:00 

16:30 

 

 

 
 

příležitost ke svátosti smíření 

za † Ludmilu a Františka 

Janovského, † rodiče, sourozence 

a Boží ochranu pro živou rodinu 

+ po mši sv. od 17:30 schůzka farní 

rady ve farní klubovně 

Úterý 

8.12. 

Slavnost  
PANNY MARIE,  

POČATÉ BEZ  POSKVRNY 

PRVOTNÍHO HŘÍCHU  
– doporučený svátek 

St. Jičín 

15:45 

16:15 

 

 

příležitost ke svátosti smíření 

za živé a † občany Vlčnova,  

za dary Ducha svatého a ochranu 

Panny Marie 

Středa 

9.12. 

Sv. Jana Didaka 

Cuauhtlatoatzina 
St. Jičín 6:00 

rorátní mše svatá ke cti P. Marie  
na poděkování za dar nového 

života a na jistý úmysl 

Čtvrtek 

10.12. 

Panny Marie 

Loretánské 
St. Jičín 14:00 

pohřeb – Jiřina Hasalová  

                (z Hůrky) 

Pátek 

11.12. 

Sv. Damasa I., 

papeže 
St. Jičín 

16:00 

16:30 

 
 

příležitost ke svátosti smíření 

na poděkování Pánu Bohu a Panně 

Marii za 25 let společného života  

a na jistý úmysl 

Sobota 

12.12. 

Panny Marie 

Guadalupské 
St. Jičín 6:00 

rorátní mše svatá ke cti P. Marie 

za † Annu Hanzelkovou,  

† manžela a Boží ochranu pro 

živou rodinu 

Neděle 

13.12. 

 3. NEDĚLE 

 ADVENTNÍ 

St. Jičín 9:45 

za † Vratislava Nováka, † rodinu 

Novákovu, Boží ochranu  

a ochranu Panny Marie 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 

 6.12.2020     2. neděle adventní  2./ročník XII. 
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. 

Drazí starojičínští farníci, 
jsem velice rád, že Vás všechny mohu touto cestou srdečně 

pozdravit a zároveň Vám sdělit několik informací, které se budou 
týkat nejbližších měsíců života farnosti Starý Jičín. 

Všichni stále máme v paměti otce Petra, který v říjnu nečekaně 
odešel na věčnost. Věděli jsme sice, že jeho zdravotní stav už nebyl 
nejlepší, ale nečekali jsme, že smrt přijde tak brzy. Také pro mne 
osobně to byla velice smutná událost, nejen proto, že jsem ho podle 
potřeby zastupoval už od roku 2015 (což se dnes zdá pomalu 
neuvěřitelné), ale především byl přirozenou součástí našeho děkanátu 
Nový Jičín. Scházeli jsme se na pravidelných kněžských konferencích, 
také jako kněží jsme měli nejednou příležitost poznat jeho hlubokou 
úctu k Panně Marii, zážitky z jeho cest (naposledy do Santiaga) anebo 
lásku k Islandu. Jako křesťané pevně věříme, že lidský život nekončí 
smrtí, jako lidé jsme smutní, protože jsme se museli rozloučit  
s člověkem, kterého jsme měli rádi. Nikdy nezapomeňme na něj  
v našich vzpomínkách, ale především v našich modlitbách. 

Život farnosti musí jít dál. Apoštolský administrátor naší diecéze 
biskup Martin David na začátku listopadu jmenoval mě administrátorem 
excurrendo farnosti Starý Jičín. Slovo administrátor znamená, že mám 
všechny povinnosti a práva faráře. Slovo excurrendo znamená,  
že nebydlím na území farnosti, kterou spravuji, protože zůstávám 
farářem farnosti Mořkov. Jmenovací dekret otce biskupa Martina není 
časově omezený – nicméně lze předpokládat, že nejpozději v červnu 
budete mít nového kněze. Mým úkolem je pečovat o Váš duchovní život  
do jmenování nového faráře, sloužit mše svaté, udělovat svátosti, 
zajišťovat rozloučení se zemřelými, nabízet podmínky k růstu víry,  
aby život farnosti nebyl přerušený ani smrtí předchozího duchovního 
správce. Mou povinností je také starat se o hmotnou stránku života 
farnosti, o kostel, jeho výbavu, o faru a zajišťovat nutné úpravy  
a opravy. 

Principem a základem působení kněze je vždy duchovní život farnosti – 
konkrétně je to duchovní život jednotlivých farníků. Středem  
a pramenem duchovního života je liturgie a především mše svatá. 
Udělám všechno, co budu moci, aby také ve farnosti Starý Jičín byla 
sloužena důstojně, aby všechno, co je vnější, povznášelo naši mysl  

http://farnostsj.cz/


k Bohu, povzbuzovalo víru a prohlubovalo její chápání. Liturgie není divadlo. 
Středem liturgie není člověk a lidské slovo. Smyslem liturgie také není jen 
plnění náboženských povinností. Středem a smyslem liturgie je Trojjediný 
Bůh a Jeho oslava. Pamatujme na to, když vcházíme do jakéhokoliv kostela 
a také, když přemýšlíme nad svou vírou.   

Chtěl bych Vás teď seznámit s několika zásadami, kterých 
se budu držet v zajišťování bohoslužeb a jiných důležitých 
záležitostí (kromě případných mimořádných situací): 

1. Nedělní mše svaté budou sloužené v 9:45 ve farním kostele a v 11:15  
ve Starojické Lhotě. Vím, že jste byli zvyklí na dřívější bohoslužby, ale je to 
jediné možné řešení. V Mořkově jsem dokonce kvůli tomu posunul mši svatou 
z 8:30 na 8. 

2. Mše svaté v týdnu budou ve farním kostele ve středu a v pátek v 16:30.  
Na první sobotu mše sv. bude v 8, po ní bude zpívána litanie k Panně Marii. 

3. Mše svaté v kaplích plánuji sloužit v pondělky – až to bude možné  
z hlediska dodržování hygienických opatření (kaple nejsou moc velké, proto 
většinou není v nich možné například dodržovat nařízené rozestupy).  
Z těchto důvodu také pondělní mše svaté budou prozatím sloužené ve farním 
kostele v 16:30. 

4. V adventu ve středy a v soboty v 6 budou roráty, na které Vás srdečně 
zvu. Jsou to ranní mše ke cti Panny Marie sloužené ještě před 
východem slunce, prožívané ve tmavém kostele. Na roráty si 
můžete donést vlastní svíčky (nejlépe zajištěné před kapáním 
vosku), které mohou hořet během celé mše svaté. 

5. Na první pátek mše svatá bude už v 16 (kvůli zpovědi v Mořkově,  
která začíná v 17). Přede mší (od 14:30, podle potřeby dokonce dřív) bude 
tichá adorace Nejsvětější svátosti a zpověď. 

6. O doporučených svátcích mše svatá bude v 16:15.  

7. Takzvaná „půlnoční“ mše svatá bude letos ve 20. 

8. Nerad ruším mše svaté kvůli pohřbům (aby se nemusely překládat 
předem objednané mešní intence, se kterými počítají ti, kteří si rezervovali 
konkrétní termín), proto se budu snažit směrovat pohřby na úterý, čtvrtek 
anebo sobotu. V případě smrti někoho blízkého mě kontaktujte co nejdřív. 

9. Neváhejte mě kontaktovat kvůli svatbám – rezervujte si termín  
s časovým předstihem, dokonce v druhém pololetí roku 2021. 

10. Bude možné samozřejmě udělování svátosti křtu – také se nebojte  
mě kvůli tomu kontaktovat. 

11. Může se stát, že bude nutné přeložit mši svatou anebo mešní úmysl  
na jiný den. Budu se snažit tomu vyhýbat - prosím o pochopení, kdyby se to 
nepodařilo. 

Na závěr musím říct, že velice rád jezdím na Starý Jičín, je vidět,  
že je to živá farnost, čeho projevem jsou četní ministranti, schola, 
zpěváci, děti, mladé rodiny, spousta farníků, kteří se starají o kostel  
a jeho okolí. Rádi se účastníte mší svatých také ve všední dny – všechno 
to je povzbudivé také pro kněze.  

Přeji Vám, aby Vaše víra vždy rostla, také ve složitějších situacích 
každodenního života. Jsem přesvědčený, že spolu krásně a hluboce 
prožijeme těch několik nejbližších měsíců, které budou obohacením 
pro víru a vztah k Bohu každého z nás. Prosím, nezapomínejte nikdy 
na modlitbu za mne, za celou farnost, za všechny kněze, biskupy  
a celou církev. 

P. Pawel Dobija 
***************************************************************************************************************** 

Různá oznámení 
 V sakristii kostela na Starém Jičíně je možné si objednat originál DVD záznam 

pohřbu o.Petra Dokládala z Koclířova - cena 60,- Kč. Dále jsou k zakoupení tyto 
publikace:  

o Evangelium na každý den 2021 v ceně 110,-Kč  
o Cyrilometodějské kalendáře za 89,- Kč 
o Nástěnné kalendáře ostravsko-opavského biskupství za 100,- Kč  

(zakoupením tohoto kalendáře přispějete na potřeby naší farnosti). 

 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. 

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

Nová pravidla pro účast na bohoslužbách od 3. prosince 2020 
Podle usnesení Vlády ČR  je od 3. prosince 2020 na bohoslužbách povolen takový počet 

účastníků, který v daném kostele nepřekročí 30% míst k sezení. 

Toto krizové opatření vlády (ze dne 30. 11. 2020) platí od  3. prosince do 12. prosince 2020. 

Konkrétní informace týkající se bohoslužeb jsou uvedeny v bodě 10b: 

10. právo pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím,  
ve znění pozdějších předpisů, tak, že každý účastník je povinen mít ochranný prostředek dýchacích 
cest (nos, ústa), který brání šíření kapének  

b)  shromáždění pořádaného církví nebo náboženskou společností v kostele nebo v jiné místnosti 
určené pro náboženské obřady se nesmí účastnit více účastníků, než odpovídá obsazenosti 
nejvýše 30 % míst k sezení, přičemž účastníci, s výjimkou osob vedoucích nebo zajišťujících 
obřad, po většinu času sedí na sedadlech, dodržují, s výjimkou členů domácnosti, minimální 
rozestupy 2 metry mezi účastníky sedícími v jedné řadě sedadel, před vstupem do vnitřního 
prostoru si dezinfikují ruce, nedochází k podávání ruky při pozdravení pokoje a v rámci 
shromáždění nedochází k hromadnému zpěvu, 

Svateb a pohřbů se týká bod 9: 

9. účast na svatbě, prohlášení osob o tom, že spolu vstupují do registrovaného partnerství, pohřbu  
a následné oslavě, resp. smuteční hostině, konaných nejpozději následujícího dne, tak, že účast  
na každé z těchto akcí není vyšší než 30 osob, 

Společného zpěvu se týká bod 2b: 

Zakazuje společný zpěv více než 10 osob ve vnitřních prostorech staveb, s výjimkou bydliště, a to  
i když se jedná o výkon práce nebo podnikatelské činnosti, nejedná-li se o případ podle písmena a),  
a s výjimkou mateřských škol a dětských skupin.                                                              

 /www.cirkev.cz/ 

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/hromadne-akce-1262.pdf

