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„Zázraky se nepřestanou dít jen proto, že my na ně nevěříme.“ 

Svátek Božího milosrdenství 
Podle staré tradice se první neděle po Velikonocích – „druhá neděle  

velikonoční" nazývá Bílá neděle – „Dominica in albis". Tento 
den neofyté (ti, kteří byli pokřtěni na Velikonoční vigilii) odložili svůj bílý šat 
- symbol světla. Bílý oděv měli odložit, ale novou zář, která jim byla 
udělena, měli uvádět do své každodennosti. Plamen pravdy a dobra, který 
v nich Pán zažehnul, měli pečlivě střežit, aby tak do našeho světa vnášeli 
něco ze zářivosti a dobroty Boží. 

Svatý otec Jan Pavel II. si přál, aby tato neděle byla slavena jako 
slavnost Božího milosrdenství: ve slovu „milosrdenství" spatřoval shrnuté 
a pro naši dobu nově interpretované celé tajemství Vykoupení. Žil pod 
dvěma diktátorskými režimy a byl ve styku s chudobou, nouzí a násilím, 
zakusil moc temnot, jimiž je sváděn svět i v této naší době. Zakusil však 
také, a to neméně silně, přítomnost Boha, který proti těmto silám staví 
svou naprosto odlišnou a božskou moc: moc milosrdenství. Milosrdenství 
klade meze zlu. Milosrdenstvím se vyjadřuje celá specifická přirozenost 
Boha, jeho svatost, moc pravdy a lásky. Stávejte se den po dni muži  
a ženami Božího milosrdenství! Milosrdenství je šatem světla, které nám 
Pán daroval křtem. Nesmíme dopustit, aby toto světlo zhaslo; naopak, 
musí v nás růst každým dnem a tak přinášet světu radostné poselství 
Boha. 

Milosrdenství je jádrem evangelního poselství  (Benedikt XVI.) 

Během Jubilea 2000 ustanovil Jan Pavel II., aby se v celé církvi neděle 
po Velikonocích, zvaná také Bílá neděle, nazývala také nedělí Božího 
milosrdenství. Stalo se to v souvislosti s kanonizací Faustiny Kowalské, 
skromné polské sestry, která se narodila v roce 1905 a zemřela v roce 
1938 a byla horlivou hlasatelkou Milosrdného 
Ježíše. Milosrdenství je skutečně jádrem 
evangelního poselství, je to vlastní jméno Boha, 
jeho tvář, kterou zjevil ve Starém zákoně a plně  
v Ježíši Kristu, vtělená Láska stvořitele a vykupitele. 
Tato milosrdná láska také ozařuje tvář církve  
a zjevuje se jednak prostřednictvím svátostí, 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 
13.4. 

Pondělí po 2. neděli 
velikonoční. 
Připomínka  

sv. Martina I., 
papeže a mučedníka 

St. Jičín 17:30 
za † Zdeňku Páterovou,  
2 † rodiče, duše v očistci  
a za dar zdraví 

Úterý 
14.4. 

Úterý po 2. neděli 
velikonoční St. Jičín 17:30 

za † rodiče Janovské, † sestru 
Janu, duše v očistci a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

Středa 
15.4. 

Středa po 2. neděli 
velikonoční Starý Jičín 17:30 

za rodinu Vahalíkovu 
z Vlčnova,  
po mši svaté modlitební 
společenství 

Čtvrtek  
16.4. 

Čtvrtek po 2. neděli 
velikonoční 

Janovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 za † Žofii Handrychovou, 
manžela, syna a rodiče 

Pátek 
17.4. 

Pátek po 2. neděli 
velikonoční  

St. Jičín 17:30 

na poděkování Pánu Bohu za 
dar manželství, za všechny 
obdržené dary a milosti 
s prosbou o Boží požehnání, 
ochranu P.Marie do dalších let 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 
18.4. 

Sobota po 2. neděli 
velikonoční 

Bernartice 7:30 
za † Vojtěcha Brodíka, rodiče 
† Ditu a za živou rodinu 

St. Jičín 17:30 

za † Františka Krutílka, 
† švagra, za † rodiče z obou 
stran a ochranu Panny Marie 
pro živou rodinu 

Neděle 
19.4. 

3. NEDĚLE 
VELIKONO ČNÍ   

St. Jičín  7:45 

za † Antonína Pospěcha, 
manželku Marii, † 2 syny, 
dceru, rodiče, Boží ochranu a 
P.Marie pro živou rodinu a za 
uzdravení rodových kořenů 

Bernartice 9:15 
za + Františka Kučeru, 
manželku Ludmilu a za živou 
rodinu 

St. Lhota 10:00 mše svatá 



především prostřednictvím svátosti Smíření, jednak prostřednictvím skutků 
milosrdné lásky, jak společnými i individuálními. Všechno co, církev hlásá  
a koná, zjevuje milosrdenství, které Bůh člověku dává. Když církev znovu 
hlásá zapíranou pravdu nebo zrazené dobro, činí tak vždy na podnět 
milosrdné lásky, aby lidé měli život a měli jej v plnosti (Jn 10,10). Z Božského 
milosrdenství, které smiřuje srdce, prýští opravdový mír ve světě, mír mezi 
národy, kulturami a různými náboženstvími. 

Tak jako sestra Faustyna i Jan Pavel II. byl apoštolem Božího 
milosrdenství. Jeho dlouhý a mnohotvárný pontifikát má právě zde své jádro; 
celé jeho poslání v službě pravdě o Bohu a člověku a o míru ve světě se 
rekapituluje v tom, co sám řekl v roce 2002, při slavnostním otevření svatyně 
Božího milosrdenství: „Mimo Boží milosrdenství není jiného pramene naděje 
pro lidské bytosti." Jeho poselství, stejně jako poselství svaté Faustyny, 
přivádí ke Kristově tváři, nejplnějšímu zjevení Božího milosrdenství. 

 
Sestra Faustyna se stala šiřitelkou poselství o Milosrdenství určeném 

celému světu. „V tento den jsou otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž 
proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její hříchy 
byly jak šarlat“ (Deníček, 699).   

Přípravou na svátek může být novéna, která spočívá v modlitbě korunky  
k Božímu milosrdenství. „V té novéně,“ slíbil Ježíš, „udělím duším veškeré 
milosti“ (Deníček, 796). 

Ježíš daroval svým u čedníkům nep řemožitelnou jednotu, která je 
založená nikoli na lidských zdrojích, ale na Božím milosrdenství  
(Benedikt XVI.) 

My katolíci tvoříme a máme se vnímat jako jedna rodina, jež oživována 
stejným cítěním jako prvotní křesťanské společenství, o kterém se tuto 
neděli ve Skutcích apoštolů čte: „Obec věřících měla jedno srdce a jednu 
duši" (Sk 4,32). Pravým středem a základem společenství prvních křesťanů byl 
Zmrtvýchvstalý Kristus. Evangelium totiž vypráví, že ve chvíli utrpení, kdy byl 
božský Mistr uvězněn a odsouzen k smrti, se učedníci rozutekli. Pouze Maria 
a ženy spolu s apoštolem Janem zůstali spolu a následovali ho až na 
Kalvárii. Zmrtvýchvstáním daroval Ježíš svým učedníkům novou jednotu, 
silnější než ta předchozí, nepřemožitelnou, protože založenou nikoli na 
lidských zdrojích, ale na Božím milosrdenství, které jim všem dalo pocítit, že 
jsou Od Něho milováni a že jim odpustil.  

Je to tedy milosrdná láska Boží, která pevně sjednocuje církev dnes jako 
včera a činí z lidstva jednu rodinu; božská láska, která prostřednictvím 
ukřižovaného a vzkříšeného Ježíše odpouští hříchy a vnitřně ji obnovuje. Můj 
milovaný předchůdce Jan Pavel II., inspirovaný tímto niterným 

přesvědčením, nazval tuto druhou neděli velikonoční, nedělí Božího 
Milosrdenství, a ukázal na vzkříšeného Krista jako na zdroj důvěry  
a naděje, když přijal duchovní poselství, které Pán předal svaté Faustyně 
Kowalské, shrnuté do invokace: „Ježíši, důvěřuji Ti!" 

/převzato z radiovaticana.cz, redakčně upraveno/ 

 

Předvečer nedělní slavnosti Božího milosrdenství se Jan Pavel II.  
vrátil do Otcova domu 

... Blížila se osmá hodina (v sobotu 2. dubna 2005) a já náhle 
pocítil potřebu sloužit mši svatou. A tak jsme také učinili spolu  
s kardinálem Marianem Jaworskim, arcibiskupem Stanisławem 
Ryłkem a dvěma polskými kněžími – Tadeuszem Styczeńem  
a Mieczysławem Mokrzyckim. Byla to mše svatá předjímající nedělní 
slavnost Božího milosrdenství, jež byla papeži tak drahá. Pokračovali 
jsme v četbě evangelia svatého Jana: „Ježíš přišel tam, kde byli 
učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul mezi nimi a řekl: „Pokoj vám!’“...  
V okamžiku svatého přijímání jsem mu jako viatikum podal do úst pár kapek Ježíšovy 
nejsvětější krve. Ve 21.37 jsme zjistili, že papež přestal dýchat. A na monitoru jsme viděli, 
jak jeho velké srdce po několika úderech přestalo bít. Profesor Buzzonetti se nad ním 
sklonil a s pohledem upřeným na nás zašeptal: „Vrátil se do Otcova domu.” Někdo zastavil 
ručičky hodin. ... 

 
Z článku: Jak umíral Jan Pavel II., aneb poslední velikonoční pascha Karola Wojtyly. Podle knihy: Život s Karolem 

Vzpomínky osobního sekretáře Jana Pavla II.  

Stanisław Dziwisz 

 

� Proč říkáme: „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim 
viníkům?“ 

Milosrdné odpuštění, které darujeme druhým, stejně jako to, které 
sami od druhých očekáváme, je neoddělitelné. Pokud sami nejsme 
milosrdní a neodpustíme druhým, Boží milosrdenství nezahrne naše 
srdce. [2838-2845, 2862] 

Mnozí lidé po celý život zápasí s tím, že nedokážou odpustit. Trýznivá 
blokáda neodpuštění se však rozpadá už jen při pohledu na Boha, který se 
nás ujal, „když jsme ještě byli hříšníky“ (Řím 5,8). Protože máme laskavého 
Otce, můžeme dosáhnout a prožít smíření ve svém životě. 


