
 

28. listopadu – 4. prosince 2022, DOBA ADVENTNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

28.11. 

Pondělí po 1.neděli 

adventní 
St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

29.11. 

Úterý po 1.neděli 

adventní 
St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

30.11. 

Svátek  

sv. Ondřeje, 

apoštola 

St. Jičín 6:45 

rorátní mše svatá 

na poděkování za přijatá dobrodiní 

s prosbou o dar zdraví a Božího 

požehnání a ochrany Panny Marie 

pro živou rodinu 

Čtvrtek 

1.12. 

Čtvrtek po 1.neděli 

adventní 
St. Jičín 9:00 mše sv. v pečovatelském domě 

Pátek 

2.12. 

Pátek po 1.neděli 

adventní 
 

 

1.pátek v měsíci 

St. Jičín 

16:00 příležitost ke svátosti smíření 

17:30 

za † Františka a Marii Rosovou,  

† dvoje rodiče, † 2 dcery, † syna, 

duše v očistci a dar víry, Boží 

ochranu a Panny Marie pro živou 

rodinu  

Sobota 

3.12. 

Památka  

sv. Františka 

Xaverského, kněze 
 

1.sobota v měsíci 

St. Jičín 6:45 

rorátní mše svatá 

za † manžela, † bratra, † rodiče  

a Boží ochranu na přímluvu  

Panny Marie pro živou rodinu 

Neděle 

4.12. 

 2. NEDĚLE 

 ADVENTNÍ 

St. Jičín 8:00 

na poděkování za dary a milosti 

s prosbou o dar zdraví, vedení 

Duchem svatým a Boží ochranu 

pro živou rodinu 

St. Lhota 10:00  mše svatá 

Farář: P.Marcel Krajzl, mobil – farní úřad:731 058 895, email: rkf.staryjicin@doo.cz 

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

OHLÁŠKY 

* Sbírka z minulé neděle na opravy vynesla na Starém Jičíně 15 174,- ve Starojické Lhotě  

4 435,- a v Palačově 5010,- Díky! 

* V pátek dopoledne navštívím nemocné a odpoledne od 16.00 bude příležitost ke sv. smíření 

* V pátek po mši sv. bude v 18.15 přednáška pro všechny na téma „Modlitba“. Přednášet bude  
P. Jiří Ramík. 

* V sobotu bude po rorátech na faře soustředění scholy. 

* Adventní aktivita: před oltářem si na konci mše můžete vzít lísteček s úkolem na 1. adventní 
týden. Jsou tam 2 hromádky: pro mladší děti a pro dospělé (i mládež). Na další týden tam 
budou nové lístečky s úkoly a vy si je budete moci vzít již na sobotních rorátech nebo při další 
adventní neděli. Komu se podaří během celého týdne úkoly splnit, může následující neděli 
odebrat z cesty kámen (překážku) a dát ten kámen do kyblíku vzadu vedle obětních darů. 
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 27.11.2022     1. neděle adventní        1./ročník XIV. 
Pane, ukaž nám své milosrdenství a dej nám svou spásu! 

Dnes, první nedělí adventní začíná nový liturgický rok. Během těchto čtyř 

adventních týdnů nás liturgie povede ke slavnosti Ježíšova Narození a bude 

nám připomínat, že On přichází do našeho života každý den a vrátí se ve slávě 

na konci časů. Tato jistota nám umožňuje hledět do budoucnosti s důvěrou, 

jak nás k tomu vybízí prorok Izaiáš, jehož inspirovaný hlas provází celou 

adventní dobu. 

V prvním dnešním čtení prorokuje Izaiáš, že »v posledních dnech bude pevně 

stát hora s Hospodinovým domem na vrcholu hor, vyvýšena nad pahorky, a budou 

k ní proudit všechny národy« (Iz 2,2). Hospodinův chrám v Jeruzalémě je 

prezentován jako styčný bod setkání všech národů. Po Vtělení Božího Syna se 

Ježíš zjevil jako pravý chrám. Pozoruhodné Izaiášovo vidění je tedy božský 

příslib, který nás nabádá vydat se na pouť a jít za Kristem, který je smyslem 

a cílem celých dějin. Ti, kdo hladovějí a žízní po spravedlnosti, jej mohou 

dosáhnout jedině, půjdou-li cestami Páně, zatímco zlo a hřích pocházejí z toho, 

že jednotlivci i sociální skupiny jdou raději po cestách sobeckých zájmů, které 

vyvolávají konflikty a války. Advent je příhodný čas k přijetí Ježíše, který přichází  

jako posel pokoje, aby nám ukázal Boží cesty. 

V dnešním evangeliu nás Ježíš vybízí, abychom se připravili na Jeho příchod: 

»Bděte tedy, protože nevíte, který den váš Pán přijde« (Mt 24,42). Bdít neznamená 

mít fyzicky otevřené oči, nýbrž svobodné srdce obrácené správným směrem, 

tedy ochotné dávat a sloužit. Toto znamená bdít! Spánek, ze kterého je třeba 

se probudit, je lhostejnost, marnivost, neschopnost navazovat ryzí lidské 

vztahy, neschopnost postarat se o bratra, který je sám, opuštěn či nemocen.  

Čekání na Ježíše, který přijde, se tedy musí projevovat závazkem bdělosti.  

To především znamená žasnout nad Božími činy, nad Jeho překvapeními  

a dávat prvenství Bohu. Bdít znamená také být konkrétně pozorným  

ke svému strádajícímu bližnímu, nechat se oslovit jeho nouzí, aniž bychom 

čekali, že nás – on či ona - bude prosit o pomoc, ale naučit se předcházet  

a předjímat, jako to vždycky činí Bůh s námi. 

Maria, bdělá Panna a Matka naděje, ať nás vede touto cestou a pomáhá nám 

obracet pohled k „Hospodinově hoře“, představující Ježíše 

Krista, který k Sobě přitahuje všechny lidi a národy. 

/papež František, www.pastorace.cz,  
převzato z webu České sekce Radio Vaticana, redakčně upraveno/ 

http://farnostsj.cz/


 

V průběhu letošního adventu se můžeme společně zamýšlet nad 

překážkami, které nám v našich životech znesnadňují cestu ke Kristu.  

V kostele před oltářem je symbolicky vytvořena cesta za Ježíšem.  

Tato cesta je však plná kamenů, které nám znázorňují nejrůznější překážky,  

se kterými se na cestě za Ježíšem můžeme setkat. 

Na každém z nás bude, abychom se během 4 adventních týdnů snažili tyto 

překážky (kameny) z cesty odstranit... 

Již 1. adventní neděli si můžeme vzít lístečky s úkoly na 1. adventní 

týden. Jsou připraveny vedle cesty (před oltářem) na dvou hromádkách:  

pro mladší děti a pro dospělé (i mládež). 

Na další týdny budou připraveny nové lístečky s úkoly a vy si je budete moci 

vzít již na sobotních rorátech nebo při další adventní neděli. 

Komu se podaří během celého týdne úkoly splnit, může následující neděli 

odebrat z cesty kámen (překážku) a umístit jej na připravené místo vedle 

obětních darů.  

Snad se nám společně během letošního adventu podaří připravit cestu,  

po které se radostně vydáme za narozeným Ježíšem. 
 

 

 

Různá oznámení 
➢ Od pondělí 28.11. je možné si u paní Aničky Indrákové ZAPISOVAT INTENCE,  

tj. úmysly mší svatých na první půlrok 2023. Jako v předchozích letech 
zapisujte, prosíme, nejvýše 2 úmysly na rodinu. 

➢ Centrum pro rodinu a sociální péči, s.z. zve na Adventní duchovní 
obnovu pro manželské páry, která se uskuteční 3.12.2022 
 v Hradci n/Moravicí v Církevní základní škole od 8.45 - 18.00. 

Téma: Hranice v manželství, lektorka MUDr. Jana Hájková  

(psychiatr z Brna). Cena: 600,- Kč/pár.  
Přihlášky: jdostalova@prorodiny.cz, 731 625 617. 

➢ Mládež děkanátu Nový Jičín pořádá ADVENTNÍ START (NEJEN)  

PRO MLÁDEŽ – v neděli 4.12.2022 v 15:30 v kostele  
sv. Bartoloměje v Kopřivnici. Na programu je katecheze o. Jana Jurečky 

na téma „Maria se vydala na cestu a spěchala“, poté diskuze, možnost 
sdílení se, společná modlitba. Všichni jsou srdečně zváni. 

 

mailto:jdostalova@prorodiny.cz

