
 

 

5. prosince – 11. prosince 2022, DOBA ADVENTNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

5.12. 

Pondělí po 2.neděli 

adventní 
St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

6.12. 

Sv. Mikuláše,  

biskupa 
St. Jičín -  není mše svatá 

Středa 

7.12. 

Památka  

sv. Ambrože, biskupa 

a učitele církve 

St. Jičín 6:45 

rorátní mše svatá 

za † Marii a Josefa 

Hrachovcovy, duše v očistci, 

Boží požehnání, ochranu 

Panny Marie a dar zdraví  

pro živou rodinu 

Čtvrtek 

8.12. 

Slavnost PANNY MARIE, 

POČATÉ BEZ POSKVRNY 

PRVOTNÍHO HŘÍCHU – 

doporučený svátek 

St. Jičín 17:30 za živé a † občany Vlčnova 

Pátek 

9.12. 

Pátek po 2.neděli 

adventní 
St. Jičín 17:30 

dětská mše svatá 

na poděkování za všechny 

milosti, s prosbou o dar živé 

víry a uzdravení vztahů 

v našich rodinách 

Sobota 

10.12. 

Sobota po 2.neděli 

adventní 
St. Jičín 6:45 

rorátní mše svatá 

na jistý úmysl a ochranu 

Panny Marie pro celou rodinu 

Neděle 

11.12. 

 3. NEDĚLE 

 ADVENTNÍ 

St. Jičín 8:00 

na poděkování Bohu a Panně 

Marii za provázení životem 

s prosbou o požehnání pro 

celou rodinu 

Petřkovice 10:00 
pouť k Neposkvrněnému 

Početí Panny Marie 

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 

* Děkuji za sobotní brigádu při budování nového farního WC. 
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  4.12.2022     2. neděle adventní        2./ročník XIV. 
Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každý člověk uzří Boží spásu. 

Advent je hezký čas. Když se nenecháme zmást tím, co se během této 

doby děje v obchodech a na ulicích, můžeme ho prožít jako čas těšení 

se a radosti z toho, že Bůh chce přijít do našich životů. 

Advent má ale také jedno úskalí: Je tak krátký, že se nám může stát,  

že uteče jak voda a my ho „propásneme“. A přitom jsme během této 

doby vyzýváni, abychom učinili zásadní čin: „Obraťte se!“ 

Obrácení znamená nasměrovat svůj život opět tam, kam jsme mířili, 

když všechno bylo v pohodě a byli jsme šťastní. Dobře se to dá 

ilustrovat na mezilidských vztazích: Byly časy, kdy nám bylo s někým 

dobře, toužili jsme po tom být spolu, navzájem se obdarovávat, těšit se 

jeden z druhého. Ať už to byl vztah partnerský, sourozenecký,  

mezi rodiči a dětmi, mezi přáteli… A najednou se něco pokazilo, 

nechceme se vidět, nechceme spolu nic mít. Obdobně to platí i o našem 

vztahu k Bohu. 

Jan Křtitel vyzývá radikálně: „Obraťte se!“ Tedy, neztrácejte čas! 

Je těžké udělat první krok ke smíření. Bojíme se, že 

budeme druhými odmítnuti. Můžeme mít ale jistotu, 

že když do našeho odhodlání ke smíření pozveme 

Ježíše, bude v tom s námi. Vždyť advent je přece doba, 

kdy Bůh přichází… 

Uzdravení vzájemných vztahů je dobrý způsob, jak se připravit  

na Vánoce. Už i proto, že dárky dostanou svůj smysl: budou výrazem 

vztahu. Když máme někoho rádi, je jedno, jakou cenu dárek má.  

Když ve vztahu s druhým něco chybí, nenahradí to dárek ani za milion.  
/www.vira.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Různá oznámení 

➢ Od tohoto týdne 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. 

➢ PUTOVNÍ SOCHA PANNY MARIE FATIMSKÉ – zapište se, prosíme, na listinu pod 
kůrem, ještě jsou volné termíny.  Sochu si můžete vyzvednout v sakristii v neděli  
po mši sv. a další neděli přinést zpět pro další zájemce. 

 

Rodinný plánovací kalendář na rok 2023 

Kalendář plný krásných obrázků, nápadů na společně strávený 
čas celé rodiny a s dostatečným prostorem pro vaše rodinné plány 
i poznámky je již v prodeji. Cena kalendáře je 200 Kč  
a podpoříte tímto činnost Centra pro rodinu ostravsko-opavské 
diecéze. Kalendář můžete zakoupit v našem kostele u paní Heleny 
Sládečkové. 


