Počty osob na bohoslužbách se ve 4. protiepidemickém stupni snížily na 20% kapacity kostela
– na Starém Jičíně může být najednou 76 lidí, proto bude nutné se přihlásit na seznam, který najdete
v předsíni kostela. Prosíme, aby se bohoslužeb 24.-27.12. účastnily POUZE PŘIHLÁŠENÉ OSOBY.
21. prosince – 27. prosince 2020, DOBA ADVENTNÍ / DOBA VÁNOČNÍ, Žaltář IV. týdne
Liturgická oslava

Den

Místo

Pondělí
21.12.

21. prosince
Sv. Petra Kanisia, kněze
a učitele církve

St. Jičín

Úterý
22.12.

22. prosince

St. Jičín

Středa
23.12.

Čtvrtek
24.12.

23.prosince
Sv. Jan Kentský
Vigilie
NAROZENÍ PÁNĚ
ŠTĚDRÝ DEN

St. Jičín

St. Jičín

Čas

Úmysl mše svaté

16:00

příležitost ke svátosti smíření
za † Jiřinu a Františka Hasala, jejich
† rodiče, sourozence a Boží ochranu
pro živou rodinu
není mše svatá

16:30

-

14:00 stavění vánočních stromků
14:30 zdobení stromků + úklid kostela

6:30

rorátní mše svatá - za † rodiče,
živou rodinu a na jistý úmysl

14:00

pohřeb – Marie Pantůčková

15:00

za farníky
/P.Pawel/
na poděkování Pánu Bohu za přijatá
dobrodiní s prosbou o ochranu
Panny Marie a dar zdraví pro živou
rodinu /intence ze 16.10./

21:00

začíná doba vánoční



/P.František Staněk/

Pátek
25.12.

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ
- zasvěcený svátek

8:00
St. Jičín

Boží hod vánoční

Sobota
26.12.

Svátek
sv. ŠTĚPÁNA,
PRVOMUČEDNÍKA

8:00
St. Jičín

Neděle
27.12.

St. Jičín

obnova manželských slibů

St. Lhota

za † rodinu Charouzovu, Stejskalovu
a Horákovu s prosbou o dar zdraví
a Boží požehnání a ochranu P. Marie
pro rodiny /intence z 5.12./ /P.Pawel/
za † stařečky a rodiče Frydrychovy,
kmotřenku, sestru Ludmilu, manžela
Josefa, za duše v očistci a pro živé
rodiny ochranu Boží a Panny Marie
/P.František/

9:45

Svátek
Svaté rodiny
Ježíše,
Marie a Josefa

FARNOSTI STARÝ JIČÍN

20.12.2020

4. neděle adventní

4./ročník

XII.

Jsem služebnice Páně: ať se mi stane podle tvého slova.

Když se ráno probudíš s touhou milovat Boha a v Něm všechny lidi.
To jsou Vánoce.
Když se snažíš podat ruku tomu, kdo tě urazil,
tehdy očekáváš Vánoce.
Když umíš přijmout od jiných laskavé slovo
a úsměv, v té chvíli začínají Vánoce.
Když rozdáváš úsměv, laskavé slovo,
máš porozumění pro jiné,
… už ve tvém srdci začaly Vánoce.
Když si najdeš čas naslouchat druhým, slavíš Vánoce.
Když bližnímu pomůžeš a věnuješ mu pozornost,
v duši slavíš Vánoce.

/P.František/

9:45

2. svátek vánoční

na poděkování Pánu Bohu za přijatá
dobrodiní, za † rodiče, † dva syny,
duše v očistci, ochranu Boží a Panny
Marie pro živé rodiny /intence ze 14.10./

ZPRAVODAJ

Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín

8:00
9:45
-

za † rodinu Hájkovu a Málikovu,
duše v očistci a Boží ochranu pro
živou rodinu /intence ze 7.11.//P.František/
za † Antonína Galuszku s prosbou
o dar zdraví a Boží požehnání pro
živou rodinu a za všechny rodiny
z naší farnosti
/P.Pawel/

za farníky

/P.Pawel/

není mše svatá

Když se včas vzpamatuješ, abys zadržel nevlídné slovo,
nepříznivou poznámku, děkuješ za Vánoce ve svém srdci.
Když se zřekneš své vůle, svého názoru,
najdeš dítě zavinuté do plének a jeho Matku,
prožíváš s nimi Vánoce.
Když svým životem a skutky zpíváš:
„Sláva Bohu na výsostech“,
v této chvíli jsou ve tvém srdci Vánoce.
Když řekneš Kristu ochotně a velkodušně „ano“, tehdy přibližuješ
nebe k zemi a pomáháš, aby v celém světě nastaly Vánoce.
Kdykoli slyšíš Pánovo volání, který potřebuje pomoc v trpících,
nemocných, opuštěných ...,
raduj se a jásej, protože prožíváš Vánoce.

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

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

/www.fatym.com, převzato z Magnifiat.sk/

Vánoční stromeček

Různá oznámení

Říká se, že vánoční stromeček je jen bezvýznamná tradice, i když
někteří tvrdí, že to byl například německý reformátor Martin Luther,

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).

kdo ozdobil první stromeček při jednom vánočním programu v kostele.
I když tedy přesně nevíme, odkud vznikla tato tradice, zkusme se
letos o Vánocích, až budeme pospolu u vánočního stromku, zamyslet
nad jeho hlubokým duchovním poselstvím:
 Vánoční stromek svojí vůní a krásou přináší radost, připomíná
radost ze zázraku těch prvních Vánoc, kdy anděl Páně oznámil
pastýřům v Betlémě: „Dnes se vám narodil Spasitel.“

Vánoční stromeček má zelenou barvu,
která je symbolem života, růstu a požehnání.
Poukazuje také na život věčný, který Bůh
v Kristu dává všem, kteří přijali Pána Ježíše,
Ježíš říká: „Já jsem přišel, aby měli život a měli
ho v hojnosti.“

Jeho větvičky jsou rozložené na všechny
strany, také Boží láska nabídnuta všem lidem.
Pán Ježíš volá: „Pojďte ke mně všichni, kdo se
namáháte a jste obtíženi a já vám dám
odpočinutí.“
 Stromeček září světlem svíček. Toto světlo ukazuje na Pána Ježíše,
který je světlo světa. On řekl: „Já jsem světlo světa, kdo mě
následuje, nebude chodit ve tmě.“
 Dřevo stromku ukazuje na betlémské jesličky, ale i na Golgotský
kříž, na kterém později Pán Ježíš za nás umíral. Jako Boží Beránek,
který sňal hřích světa.
 Pod stromeček se dávají dárky pro rodinu a přátele. Tento pěkný
zvyk nám připomíná, že Pán Bůh nám dal svůj nádherný dar
ve svém milovaném Synu Pánu Ježíši Kristu. Ten, kdo dar nepřijme
– ten ho však nemůže ani vlastnit. Přijali jste již všichni tento
jedinečný Boží dar – Spasitele?
/úryvek z brožurky „Proč slavit Vánoce“,
vydala Brněnská tisková misie 2014/

AKTUALITY
TŘÍKRÁLOVÁ
SBÍRKA 2021
Letošní Tříkrálová sbírka bude jiná než kterákoliv před ní.
I přesto vás prosíme o štědrost a náklonnost. I v době covidové
existují kolem nás potřební lidé…
 Pokud to aktuální situace dovolí, budeme při zachování všech
aktuálních nařízení, fyzicky v omezené míře koledovat
v terénu. Jednoznačnou prioritou musí být ochrana zdraví
koledníků i dárců.
 Klasická koleda bude moci letos probíhat v prodlouženém
termínu až do 24. 1. 2021
 Protože nevíme, jak moc bude povolené / vhodné koledování
ve veřejném prostoru, připravujeme kromě tradiční koledy,
která bude bezesporu velmi omezená, zejména online
koledu.
 ONLINE koleda – bude spuštěna cca 18-20.12., bude
přístupná do 30.4. 2021.
 Příspěvky do sbírky, které budete chtít poslat přímo naší
novojičínské charitě, bude potřeba poslat na sbírkový
účet 66008822 / 0800 pod variabilním
symbolem 77708019 (8019 je kód naší charity)
 Nalézt online koledu vám může pomoci i QR kód.
 Průběžně na stránce www.charitanj.cz zveřejníme Tříkrálové
„pointy“, kde budou klasické pokladničky, do kterých bude
možné přispět.
/www.charitanj.cz/

