
 

 

19. prosince – 25. prosince 2022, DOBA ADVENTNÍ/VÁNOČNÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

19.12. 
19. prosince St. Jičín 

14:30 pohřeb - Hana Zábranská   

-  není večerní mše svatá 

Úterý 

20.12. 
20. prosince - -  není mše svatá 

Středa 

21.12. 
21. prosince St. Jičín 6:45 

rorátní mše svatá 

za † Josefa a Svatopluka 

Páterovy, † rodiče Páterovy, 

Bartoňovy, za Antonína  

a Ludmilu Hruškovy a Boží 

ochranu pro živé rodiny,  

a za † rodinu Charouzovou 

Čtvrtek 

22.12. 
22. prosince - - není mše svatá 

Pátek 

23.12. 
23. prosince St. Jičín 17:30 

za † Annu Hanzelkovou,  

† manžela, 2 † rodiče a Boží 

ochranu pro živou rodinu 

Sobota 

24.12. 

Vigilie 

NAROZENÍ PÁNĚ  
 

STĚDRÝ DEN 

 

začíná doba vánoční 

St. Jičín 

15:00 
dětská mše svatá 

za farníky 

22:00 

„půlnoční“  

za † Antonína Galuszku  

a † Ninu Křivánkovou 

s prosbou o Boží požehnání 

pro živé rodiny 

Neděle 

25.12. 

Slavnost  

NAROZENÍ PÁNĚ  

 

Boží hod vánoční 

St. Jičín 

8:00 za farníky  

15:00 
vánoční divadelní představení 

+ jesličková pobožnost 

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 dnešní tichou sbírku na opravy kostela. 

* Dnes bude od 15.00-17.00 příležitost ke svátosti smíření (budeme zpovídat 2 kněží). 

* V úterý přivezou stromky, prosím, domluvte se na úklid v kostele.  

* Vzadu, na stolku pod kůrem, si prosím rozeberte stolní kalendáře za dobrovolnou cenu. 
Výzva do příštího týdne: pomáhám druhým. (Nabídnu pomoc někomu, věnuji pár  
vlídných slov, obdaruji někoho). Kdo jste usilovali minulý týden o práci na sobě,  
odstraňte kámen z cesty. 

 

ZPRAVODAJ FARNOSTI STARÝ JIČÍN 
Vydáno pro vnitřní potřebu farnosti Starý Jičín 

 18.12.2022     4. neděle adventní        4./ročník XIV. 
Hle, panna počne a porodí syna a dají mu jméno Emanuel, to znamená "Bůh s námi". 

 

 

 

Vánoce jsou známy jako svátky štědrosti. Vypadá to ovšem dneska 

spíše tak, že jsou to svátky výprodeje v obchodních domech. Tak to 

docela určitě nebylo míněno. I zde je dobře se podívat, co je oním 

počátečním impulsem. Slavíme narození Páně. Zajímavé na tomto 

Božím obdarování lidstva je především to, že Bůh nedal lidem 

něco, ale že jim dal sebe sama. To je inspirující pro úvahu o dárcích.  

Dar by měl být vyjádřením dárce. Něčím, co nás ne-li ztělesňuje, tedy 

alespoň věrně zastupuje jako nějaký vyslanec. Mělo by to být něco,  

co opravdu vyšlo z naší mysli, ano, z naší bytosti. Přehlédne-li člověk to 

velké množství dárků, které leží pod stromečky, zjistí rychle, že ty 

nejvíce oceněné dárky jsou dárky dětské. Všelijaké ty trochu od lepidla 

umolousané a v tvaru nedokonalé dětské výtvory, které však děti 

udělaly podle svého nejvnitřnějšího přesvědčení a zcela adresně pro ty, 

které chtěly potěšit.  

O krok za nimi přicházejí dárky pilných 

babiček, maminek a tet,  které nás oplétají 

a obšívají svou láskou. Osud těchto dárků 

bývá sice smutný, ale jejich náboj je velký 

a dojemný. Vnuci i děti touží po něčem zcela jiném. V takovémhle 

kulichu se přece nemůžou vůbec objevit. Když je jim vnucen, sundají si 

nenáviděnou čepici nebo rukavice, jakmile sejdou z dohledu. Raději by 

zmrzli než drželi posměch spolužáků. Je dost hrozné mít takovou 

maškaru v tašce. Kdyby ji někdo vytáhl, byla by to ostuda a končilo by 

to rvačkou. Svět se velmi změnil od doby, kdy babičky byly malé. Jenže 

babičky si uvykly pracovat, nemohou přestat. Budou, dokud budou 

vidět a hýbat prsty, dál dělat vlněné čepice a palčáky, protože tak to pro 

ně bylo vždycky. Jsou jako jabloň v sadě. Ta taky nezačne náhle rodit 

nektariny, mango nebo sušenou papayu. Bude dál rodit zlaté renety. 

http://farnostsj.cz/


Na dalším stupni lidské hodnoty dárků stojí dobře vymyšlená a dlouho 

připravovaná překvapení a s pozorností vybrané dárečky, které svědčí 

o skutečném zájmu o druhé.  

Pak ovšem pod stromečkem leží i spousta zbytečné, nic neříkající 

veteše – někdy dokonce opravdu veteše, protože mnoho z těchto dárků 

se nehodí k ničemu, než abychom jimi napřesrok zakryli svůj nezájem  

o někoho zase my. Některé dárky obcházejí širší rodinou jako bludná 

strašidla řadu let. Tyto dárky svědčí o zlém nezájmu mezi lidmi, kteří 

namísto spolu žijí jen vedle sebe.  

Vůbec nejhorší je, když se pod stromečkem objeví peníze, které sice 

mohou zastupovat svou směnnou hodnotou cokoli, třeba účet u ševce 

nebo pojistné povinného ručení, ale zároveň neříkají nic. Vyjadřují dárce 

tak bezduchého jako je pohled porcelánové pokladničky v podobě 

šilhavého vepříka. 

Na originálním daru Vánoc je důležité ještě něco dalšího. Bůh se lidem 

dal tím způsobem, že přijal lidské tělo a lidský osud. Je to právě toto 

přijetí člověčenství, které přináší vánoční radost. V koledě „Narodil 

se Kristus Pán“ říká se to jasně: „Člověčenství naše ráčil vzíti na se – 

radujme se!“ Tato solidarizace a přijetí za své by nás rovněž měly 

inspirovat. Nejenom v tom, že se budeme věnovat těm, kteří stojí po celý 

dlouhý rok nějak na okraji zájmu, že zajdeme k zanedbávaným 

příbuzným, že je pozveme, aby nebyli jako vyloučeni ze života. Ale také 

v tom, že projevíme radost z dárků, které sami 

dostaneme. Neboť, chcete-li někomu opravdu 

udělat o Vánocích radost, pak mu srdečně  

a s láskou poděkujte za jeho dárek, dejte najevo,  

že vás potěšil.  

Za dárkem stojí někdy velmi plachý, protože odstrkovaný, dárce.  

Dejte pozor, abyste v unavené lhostejnosti znuděně neodložili něčí 

dárek, protože byste mohli dolomit zraněné srdce, které se zachvělo, 

když jste dárek začali rozbalovat. Určitě si nasaďte tu osudnou čepici,  

až půjdete k babičce. Není to přetvářka, je to laskavá odpověď. 

 

/P.Piťha, úryvek z Edice Chvilka klidu, svazek 2., Vánoce, vydalo nakl.COMDES Praha, 1999/ 
 

Různá oznámení 
Od 1.8. 2023 bude v Lisabonu v Portugalsku SVĚTOVÉ 

SETKÁNÍ MLÁDEŽE s papežem. Mladí i z naší farnosti jsou 

zváni. Celková cena je cca 15 000,- Při přihlášení  

do 20. 12. 2022 se zaplacením nevratné zálohy 5 000,- Kč je 

sleva 1 000,- Kč. Biskupství ostravsko-opavské podpoří 

každého přihlášeného účastníka setkání z diecéze částkou 

2 000,- Kč na osobu. Po 20. 12. bude možné se stále přihlašovat, ale již bez slevy. 

 
V neděli 25.12. v 15:00 jste srdečně zváni  

do našeho kostela na veselé vánoční představení 

„ANDĚLÉ NA KŮRU“, které pro Vás připravují  

děti a mládež naší farnosti 😊  


