
 

25. dubna – 1. května 2016, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář I. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

25.4. 

Svátek sv. Marka, 

evangelisty 
St. Jičín 17:00 

za † Vojtěcha Macháně, 

dvoje rodiče, duše v očistci 

Úterý 

26.4. 

Úterý po 5. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 za † P. Jaromíra Hučku 

Středa 

27.4. 

Středa 

po 5. neděli 

velikonoční 

St. Jičín 17:00 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní a živou rodinu,  

po mši svaté modlitební 

společenství 

Loučka 17:00 mše svatá 

Čtvrtek 

28.4. 

Sv. Petra Chanela, 

kněze a mučedníka 

a sv. Ludvíka Marie 

Grigniona 

z Montfortu, kněze 

Hůrka 16:00 mše svatá  

Bernartice 17:30 
za † Jiřího Školoudíka, 

rodiče a sestry 

Pátek 

29.4. 

Svátek sv. Kateřiny 

Sienské, panny  

a učitelky církve, 

patronky Evropy 

St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu 

za obdržené dary  

a milosti s prosbou  

o dar zdraví, Boží 

požehnání a ochranu Panny 

Marie pro celou rodinu  

a za duše v očistci 

Bernartice 17:30 
za † rodiče Tomšíkovy, 

Huvarovy a † Karla 

Bezděka 

Sobota 

30.4. 

Sv. Zikmunda, 

mučedníka  

a sv. Pia V., papeže 
St. Jičín 

17:00 

 
 

18:00 

za † rodiče Hatlapatkovy, 

Horutovy, za živou rodinu, 

dar zdraví a na jistý úmysl 
TICHÁ ADORACE (do 22 h) 

Neděle 

1.5. 

6. NEDĚLE  

 VELIKONOČNÍ 

St. Jičín  7:45 
za živé a zemřelé hasiče 
po mši sv. májová pobožnost 

Bernartice 9:15 za živé a zemřelé hasiče 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Loučka 10:45 mše svatá 
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„Člověk nežije jen z lásky, kterou přijímá, ale hlavně z té, kterou daruje.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/P.Lubor Dobeš, Brno-Zábrdovice/ 

 



Matka Tereza – malé věci s velkou láskou 

Často jsem slyšel hovořit Matku Terezu z Kalkaty. 

Někdo, kdo jí naslouchal, mohl říci: „Proč ji vlastně poslouchám?” 

Říkala velmi jednoduché věci, mluvila slovy, jakými se vyjadřuje malé dítě,  

ale měla na své posluchače velký vliv. Byla pokorná. 

Pamatuji se na jedno setkání v Římě, kdy se sešly čtyři tisíce kněží. Při této 

příležitosti nám řekla: „Bůh vás nepovolal, abyste byli úspěšní. Povolal vás, 

abyste byli pokornými nástroji v jeho rukou.” 

Když se jí jednou novináři zeptali: „Co je svatost?”, odpověděla:  

„Být svatý znamená dělat malé věci s velkou láskou.” 

Často děláme opak. Pokoušíme se o velké věci, ale s malou láskou. A to je důvod, 

proč z nás Zlý nemá strach. Dělejme malé věci s velkou láskou, buďme pokorní 

v tom, co děláme, a ďábel od nás bude muset utéct! Budeme pravdivými svědky 

Krista. 

/Se svolením zpracováno podle knihy:  Elias Vella, Ježíš - lékař duše i těla, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství, redakčně upraveno/ 

 

 
 

 

 Proč Ježíš konal zázraky? 

Zázraky, které Ježíš konal, byly znameními nastupujícího Božího 

království. Byly projevem jeho lásky k lidem a potvrzovaly jeho poslání.  
[547-550] 

Ježíšovy zázraky nebyly nějakým magickým varietním představením. Ježíše 

naplňovala moc Boží uzdravující lásky. Svými zázraky ukazoval, že je Mesiáš  

a že v něm začíná Boží království. Bylo tak možno zakoušet počátek nového 

světa: Ježíš tišil hlad (Jan 6,5-15), napravoval bezpráví (Lk 19,8), překonával nemoc  

a smrt (Mt 11,5). Vyháněl zlé duchy, a tak započal své vítězné tažení proti 

„vládcům tohoto světa“ (Jan 12,31; tím je míněn satan). A přece Ježíš neodstranil 

ze svého světa všechno trápení a zlo. Chtěl především osvobodit člověka 

z otroctví hříchu. Záleželo mu na víře člověka, proto ji posiloval zázraky. 

Různá oznámení 

pořádá v sobotu 7. května 2016 

CYKLOPOUŤ  RODIN 
                            na Svatý Hostýn. 
Vhodné i pro rodiny s dětmi. Bližší informace vám podá 

Vašek Hasal na tel. 725 503 796. Všichni jste srdečně 

zváni protáhnout tělo i ducha.             Zdař Bůh! 

Orelská modlitba: Požehnej, Bože, orelské práci, aby s Tebou 

začínala a s Tebou také končila, ke Tvé cti a chvále, k dobru 

našich duší a k blahu naší vlasti.  Panno Maria- královno 

Orlů, oroduj za nás.    Amen 

 

 
 
 
 

            župa Bauerova  Vás zve  na  
   

 Prvomájovou orelskou pouť 
 na  Radhošť - kaple  
 v neděli 1. května 2016 
 Program  - ve 13.45 h průvod z Pusteven 
                    - v  15.00 h mše svatá (P.Petr Dujka) 
                    - historická exkurze poutního místa 
                      s malým překvapením 
                   
 
   
 
 
 
 
 
                Zdař Bůh ! 
 

 


