
 

14. prosince – 20. prosince 2020 

DOBA ADVENTNÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

14.12. 

Památka  

sv. Jana od Kříže 
St. Jičín 

16:00 

16:30 

 

 
 

příležitost ke svátosti smíření 

za †Antonii Sudolskou,† manžela, 

† syna, duše v očistci, Boží 

požehnání a ochranu Panny Marie 

pro živou rodinu    /intence z 3.11./ 

Úterý 

15.12. 

Úterý po 3.neděli 

adventní 
- - není mše svatá 

Středa 

16.12. 

Středa po 3.neděli 

adventní 
St. Jičín 6:00 

rorátní mše svatá ke cti P. Marie  
na poděkování za přijatá dobrodiní 

a na jistý úmysl  /intence z 24.11./ 

Čtvrtek 

17.12. 
17. prosince - -  není mše svatá 

Pátek 

18.12. 
18. prosince St. Jičín 

16:30 

18:00 

 

 

 
 

příležitost ke svátosti smíření 

na poděkování za dar života 

s prosbou o požehnání do dalších 

let a na poděkování za uplynulý 

rok, s prosbou o dary Ducha 

svatého pro celou rodinu 

Sobota 

19.12. 
19. prosince St. Jičín 6:00 

rorátní mše svatá ke cti P. Marie 

za rodinu Dvorskou a na jistý 

úmysl 

Neděle 

20.12. 

 

 4. NEDĚLE 

 ADVENTNÍ 

 

sbírka 

 na TV NOE 

St. Jičín 

9:45 

za † rodiče Krutílkovy, † syna,  

† 3 snachy a ochranu Boží a Panny 

Marie pro živé rodiny 

13:00 

 

15:00 

 

příležitost ke svátosti smíření  

- hlavní zpovědní den  

mše svatá za † P.Petra Dokládala  

a † maminku Věru  /P.Pavel Dokládal/ 

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 

 13.12.2020     3. neděle adventní  3./ročník XII. 
Duch Páně je nade mnou, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst. 

 

 

 

 

Zatímco děti netrpělivě počítají, kdy skončí škola, a ty menší se ptají, 

kolikrát se ještě vyspinkají, než přijde Ježíšek, říkají mnozí dospělí: „Už aby 

bylo po svátcích – to zas bude blázinec.“  Vypozoroval jsem, že to jsou hlavně 

ženy, kdo takto mluví. Na nich totiž spočine velká práce spojená s přípravou 

svátků. Muži, kteří se dopracovali podobného postoje, jsou naplněni lojovitou 

lhostejností. 

Ptám se, co se to stalo, protože přece Vánoce zůstaly Vánocemi. Jsou to 

stále tytéž svátky narození Páně. Měníme se my a náš vztah k těmto svátkům. 

Na rozdíl od dětí, které spontánně a samozřejmě chápou výjimečnost 

svátečních dnů, my dospělí se dopouštíme celé řady chyb. Svátky jsou 

významné dny, a proto při nich vystoupí výrazně všechny naše 

nedokonalosti, ba i nectnosti. 

Především je třeba vědět, že slavit je umění, kterému se člověk musí naučit, 

protože ona dětská spontaneita, s níž jsme 

slavívali Vánoce, člověku nemůže zůstat 

zachována. Slavení má svá pravidla a svůj 

řád. Tak například je sváteční den, nejenom 

vánoční, kterýkoli sváteční den, tedy také 

každá neděle, dnem, který je jakoby 

vynesen nad rovinu dnů všedních. Je to den 

klidu, kdy máme v klidu přehlédnout úseky svého všedního života a radovat 

se z toho, co nám přinášejí. Naše dny sváteční jsou vrcholem a plodem 

našich všedních dnů. Bez práce nejsou koláče a bez koláčů není posvícení 

právě tak, jako není posvícení každý den. Svátky jsou vskutku úměrné kvalitě 

našich všedních dnů a rozpaky nad svátečními dny svědčí o nějaké nekvalitě 

našich dnů všedních. 

Svátky jsou také dny, kdy se můžeme a máme věnovat tomu, na co  

ve všední dny nemáme dost času. To určitě neznamená, že máme dohánět 

resty a děsit se, že naše podnikání nepokračuje dost rychle. Neznamená to 

také svátky prospat. Sváteční dny nejsou dny lenosti, jsou to dny pro jinou 

činnost. Hlavně se máme věnovat druhým, být s nimi, promlouvat s dětmi, 

http://farnostsj.cz/


hrát si, číst si, jít na procházku a dívat se a ukazovat si, zkrátka být spolu. Možná,  

že nechuť, s níž někteří mluví o svátcích, pramení z toho, že už vůbec nedovedou 

být spolu, a to je zlé znamení. I v tom mohou nás Vánoce usvědčit z řady 

zanedbání.  

Svátky mají být hezké, a proto je třeba mnoho připravit. Zde zase vystoupí naše 

nectnost vnějškovosti, předvádění bohatství a úspěšnosti.  

 Udělejte o polovinu cukroví méně a budete mít víc času se zamyslet  

a radovat a nebudete také musit po Novém roce vypouštět záložky na sukni.  

 Nechtějte všechno přesně naplánovat, protože se to určitě zvrtne jinak: 

dědeček se nastydne, Zuzanka dostane zarděnky, návštěva se omluví nebo 

přijde pozdě. Nechtějte Vánoce řídit jako generál nebo režisér.  

 A hlavně nebuďte sobci. Na svátcích je krásné, že se líbily těm druhým,  

že si to užili, a ve světle jejich radosti se rozsvítí i radost vaše.  

 Když se dnes probírám svými vánočními vzpomínkami, musím říct, že vedle 

dětských Vánoc byly nejkrásnější Vánoce ty, které jsem 

strávil mezi plotnou a dřezem, abych svým stárnoucím 

rodičům připravil pro ně milé sváteční chvíle. Měl jsem 

ovšem to veliké štěstí, že mi dali najevo svou vděčnost. 

Nebylo toho však ani třeba, viděl jsem, že se radují. 

Svátky potřebují ještě jinou přípravu. Nestačí, když napečeme hory cukroví, 

naděláme sudy salátu, nanosíme metráky potravin a nápojů, rozvěsíme jmelí  

a větvičky a provedeme zoufalý pokus o úklid všeho. To vše nestačí a nejednou  

to překáží.  

Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí a vyžadují přípravu našeho srdce. 

Víme přece, že se Kristus narodil v chlévě. Nemyslím, že bychom proto již dlouho 

před svátky měli přestat uklízet a mýt nádobí. Podstatné však je, že nevadilo,  

že místem narození Ježíška byl chlév, protože byl položen do láskyplné náruče 

Mariiny a objat péčí starostlivého Josefa. V betlémském chlévě zářila tři srdce, 

nejen Kristovo.  Vánoce žádají, abychom připravili svá srdce. Tam je třeba 

uklidit, tam je třeba přichystat místo pro příchod a spočinutí Páně.  

Je třeba hledat smír a poklid, neboť pak přijde i tichá radost. 

V dnešní uchvátané době přistupuje ještě jeden přípravný úkol, zpomalit. Právě 

proto radím omezit vnější přípravy, které ještě zvýší požadavky na výkon a zrychlí 

tempo našeho života.  

Máme-li se o Vánocích v klidu zastavit, musíme už dost dlouho před nimi brzdit. 

Jedeme, jak se dnes o životě říká, příliš rychle a brzdná dráha je dlouhá. Ty, kteří 

doposledka pojedou rychle, čeká tvrdý náraz. Vánoce budou pociťovat jako cosi 

cizího, ano, rušivého. To by nebylo dobré. 
/P.Piťha, úryvek z Edice Chvilka klidu, svazek 2., Vánoce, vydalo nakl.COMDES Praha, 1999/ 

Různá oznámení 

V současné době se ještě může účastnit mší svatých v kostele  

na Starém Jičíně maximálně 110 lidí. Je třeba dodržovat 
opatření: rozestupy, roušky a desinfekci, a nepodávat si ruce 

během pozdravení pokoje. V případě (pravděpodobné) změny 
kvůli vládním opatřením a přechodu do vyššího stupně 
protiepidemického systému, aktuální informace ohledně změny 

a počtu osob budou na webových stránkách farnosti.  

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

Adventní setkání – na 4. neděli adventní 20.12.  
naši farnost navštíví Mons. Pavel Dokládal  

a pastorační asistentka Hanka Frančáková z Koclířova.  
Od 14:00 hod bude P.Pavel zpovídat  

a v 15:00 bude sloužit mši svatou  
za svou † maminku Věru a † bratra P.Petra.  
V boční lodi kostela bude během zpovídání  

a krátce po mši svaté možnost zakoupení  
vánočních dárků z křesťanské prodejny Pastýř. 

Příležitost ke svátosti smíření bude již od 13 hodin, kdy bude 
zpovídat o.Pawel, a také jeden z novojičínských kněží. 

****************************************************************************************************** 
 V sakristii našeho kostela je stále možné si objednat originál 

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

o Evangelium na každý den 2021 v ceně 110,-Kč  

o Cyrilometodějské kalendáře za 89,- Kč 
 Na stolku pod kůrem najdete 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. 
 

 ZDOBENÍ VÁNOČNÍCH STROMKŮ v kostele na Starém 

Jičíně proběhne v úterý 22.12. od 14:30. Postavení 
stromků již od 14 hodin. 

 ÚKLID KOSTELA je naplánován na středu 23.12.  
od 13 hodin. 


