
 

 

12. prosince – 18. prosince 2022, DOBA ADVENTNÍ, Žaltář III. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

12.12. 

Pondělí po 3.neděli 

adventní 
St. Jičín 17:30 za farníky 

Úterý 

13.12. 

Památka sv. Lucie, 

panny a mučednice 
- -  není mše svatá 

Středa 

14.12. 

Památka  

sv. Jana od Kříže, 

kněze a učitele církve 

St. Jičín 6:45 

rorátní mše svatá 

za † rodiny Hrachovcovy,  

za † rodiny Jakůbkovy,  

za † synovce Stanislava,  

† manžele Maliňákovy a duše 

v očistci 

Čtvrtek 

15.12. 

Čtvrtek po 3.neděli 

adventní 
- - není mše svatá 

Pátek 

16.12. 

Pátek po 3.neděli 

adventní 
St. Jičín 

16:00 příležitost ke svátosti smíření 

17:30 

za † Jaroslavu Heraltovou, 

† manžela, za † rodinu 

Heraltovu a Bezděkovu  

a ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu 

Sobota 

17.12. 
17. prosince St. Jičín 6:45 

rorátní mše svatá 

za † dceru Dagmar, ochranu 

Boží a Panny Marie pro živou 

rodinu 

Neděle 

18.12. 

 4. NEDĚLE 

 ADVENTNÍ 

 

sbírka 

St. Jičín 
8:00 

za † Cecilii a Aloise 

Vahalovy, † syna, † dcery  

a † vnuka Ladislava, ochranu 

Boží a Panny Marie pro živou 

rodinu a za duše v očistci 
15:00 příležitost ke svátosti smíření 

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 

* V pátek od 16.00 bude v kostele příležitost ke zpovědi – do 17.00 bude cizí zpovědník. 

* V pátek od 18.15 bude v kostele přednáška zvláště pro biřmovance na téma:  
„Věřím v Boha?!“ 

*Příští neděli bude tichá sbírka na opravy kostela. 

*Příští neděli bude v kostele od 15.00 příležitost ke sv. smíření, budeme zpovídat 2 kněží. 

*Vzadu si prosím rozeberte stolní kalendáře za dobrovolnou cenu. 

Výzva do příštího týdne: pracuji na sobě. Chci něco změnit, co brání mým vztahům.  
Kdo jste usilovali minulý týden o modlitbu za druhé, odstraňte kámen z cesty do kbelíku. 
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Vánoce se blíží a my se těšíme. Je sice skupina lidí, která se na Vánoce netěší,  

ale je otázka, zdali to, na co se netěší, jsou opravdu Vánoce. 

Těšení se je spojeno s trpělivostí. Kolikrát musíme malým dětem vysvětlovat,  

že se ještě pětkrát vyspí, a už přijde Ježíšek. Ale trpělivost není spojena jen s těšením 

se. Je to univerzální ctnost, ctnost použitelná v každé životní situaci. Je vlastností, která 

má vztah ke ctnostem umírněnosti a zároveň statečnosti. Umírněností proto, že čekání 

a trpělivost se sebou – pokud se to člověk naučí – přinášejí životní vyrovnanost. 

Člověk netrpělivý je snadno zatažen do extrému. Musí mít všechno hned teď a tady. 

Současný byznys vlastně počítá s těšením a netrpělivostí. Touha po rychlém zbohatnutí, 

tedy netrpělivost, vede často člověka až do záhuby. Podívejme se jen na některé životní 

tragédie. Touha po rychlé cestě za úspěchem vede k hazardním hrám, podvodům  

a může skončit až u vraždy. Ustát a ubrzdit sebe sama je v současném hektickém světě 

vysokým stupněm statečnosti, ačkoli tak by tomu mohlo být vždycky. 

Trochu mi náš svět připomíná „Člověče, nezlob se!“ Tato hra je 

založena právě na trpělivosti a zkouší trpělivost člověka. Hrajeme-li 

ji, od začátku vidíme cíl, ale shoda okolností nás může vrhnout zpět 

na start. Není na tom podobně i naše snažení v duchovním životě? 

Následování Krista je cesta, která vede do kopce, je trnitá a ubíhá 

pomalu. Když se člověk zastaví nebo jej život přitlačí, začne stagnovat 

a už padá zpět k zemi. Právě trpělivost nám pomáhá tento zdánlivý 

neúspěch překlenout. 

Apoštol Jakub nám jako vzor trpělivosti předkládá rolníka, který čeká na déšť, poté 

zaseje a opět čeká. Ovocem jeho trpělivosti je úroda, kterou nakonec sklidí. Rolník, 

člověk spjatý se zemí, člověk, jehož obživa je přímo závislá na jeho rukou a Božím 

požehnání, je nejlepším příkladem pro nás. Tak jako musí uzrát obilí, aby je bylo 

možno sklidit, musí uzrávat i náš život. Spěch na cestě duchovního života může 

dopadnout špatně, stejně jako když netrpělivě utrhneme a sníme ještě nezralé jablko…  

Tak jako rolník přímo na svém těle cítí, že bez vláhy, která přichází z nebe, nebude 

žádná úroda, i my trpělivě čekejme na rosu Boží milosti a volejme: „Rorate coeli desuper.“ 

Tak jako rolník si pro zajištění úrody musí odpracovat své a nemůže jen „vyrábět peníze“ 

v tichu své kanceláře nebo v ruchu burzy či v politických kuloárech, tak ani my,  

kteří s trpělivostí očekáváme Pánův příchod, nemůžeme ve svém životě nic ošidit. 

Soudce, který již stojí přede dveřmi a který bude soudit láskou, ať je důvodem naší 

trpělivosti, mírnosti i statečnosti! 

(P.Stanislav Přibyl CSsR, z publikace Fermentum 1/2017) 

http://farnostsj.cz/


Slůvko dětem 

Důvod k radosti 
Na věnci hoří již tři svíce. Dnes je třetí adventní neděle, růžová, radostná.  

– V bohoslužbě slova se opět setkáváme s Janem Křtitelem. A pokud jste udělali dobrý 
vánoční úklid v sobě, už musíte cítit začátek pravé vánoční radosti. Fialová kajícnost 
se mění v růžovou naději. A co dál? 

Jan křtitel mluví i k nám: „Mezi vámi stojí ten, kterého neznáte.“ O kom je řeč, 
koho se to týká? Náhodného návštěvníka našeho kostela? I takoví, před takovými ještě 
30 lety sem chodívali a tvářili se nesmírně zbožně, ale měli zápisníček, později  
i diktafonek. O tom by vám starší lidé mohli hodně povídat. 

Ale dnes je důležité něco jiného. Jak Křtitel nám říká: „Kristus je mezi vámi.“  
Znáte ho? Jak se vlastně projeví, když někoho známe, když je to můj či náš známý 
nebo kamarád? Zdravíme se, setkáváme se, důvěřujeme si, děláme si navzájem 
radost, chceme se navzájem poznávat nebo něco dělat společně. 

Ježíš nás zná dokonale. Více, než se známe my sami. Vždyť je Bůh a člověk.  
Zná i naše slabosti, má pro nás pochopení. Chce, abychom se sebou něco dělali 
směrem k dokonalosti. Možná si někdo smutně povzdychne. Vím o tom, mám takovou 
a takovou chybu, takovou povahu. Snažím se, vyznávám se ve zpovědi a výsledek? 
Pořád je to „stejný“, nebo dokonce horší. Vidíš, a to se tak snažíš. Kdyby ses nesnažil, 
možná, že by tě ta špatnost doslova pohltila a stala se tvým hlavním zájmem.  
Měj trpělivost sám se sebou, snaž se poznávat více sebe a také Ježíše. On ti ve svátosti 
dá nejen odpuštění, ale i sílu žít lépe. Vyznaná, uznaná chyba, opravdově litovaná, 
je poloviční vítězství. 

Hřích je z naší strany porušením přátelství. Proto se ve svátosti smiřujeme, je to 
svátost smíření s Bohem, nejen vyznání hříchů. Smíření s Bohem je velká věc,  
bez Ježíše by to nešlo. 

Abychom mohli Ježíše znát, musíme si to v sobě vyjasnit, jaké je naše přátelství 
s ním. Zda mu patřím opravdu celý den a ne jen v kostele nebo při modlitbě. Zda jsme 
jeho i tam, kde ho druzí neznají a chtějí, abychom byli jako oni. 

Je potřeba, abychom znali Ježíšovy zásady, jeho slova, jeho požadavky.  
Není vždycky snadné žít podle požadavků Ježíšových, ale on sám nám dá sílu, když  
o ni poprosíme. Mluví k nám i slovy Písma svatého a dává nám i otázky. Jeho slova 
jsou slova Života.  

Máš svoji knihu „Nový zákon“? Dnes není těžké si ji opatřit. Zkus teď 
před Vánocemi projevit u někoho z těch lidí, kdo tě mají rádi, přání,  
že bys tu knížku rád viděl pod stromečkem… 

Nový zákon nám ovšem vůbec nepomůže někde zarovnaný v knihovně. 
Ten patří každodenně na stůl nebo stolek. Denně čti aspoň jednu 
myšlenku. Ať Ježíše a zásady jeho království stále více poznáváme.  

Kéž naše adventní věty dnes zní: „Mezi námi je Ježíš, kterého znám. 
Který zná mě a má mě rád. I já ho chci mít rád a chci to dokázat nejen slovy, 
ale skutky svého života, zejména v adventu, kdy k nám přichází ten, který přišel  
a přijde.“ A to je přece důvod k radosti i o růžové adventní neděli. 

(P.František Fráňa, Fermentum 1/2001) 

Různá oznámení 

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. 

 
➢ ÚMYSLY MŠÍ SVATÝCH na první půlrok 2023 jsou již obsazené. 


