
 

24. dubna – 30. dubna 2017, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

24.4. 

Sv. Jiří, mučedníka 

Sv. Fidela  

ze Sigmaringy, kněze  

a mučedníka 

St. Jičín 17:00 
za † Marii Váňovou, živou 

rodinu a za duše v očistci 

Úterý 

25.4. 

Svátek sv. Marka, 

evangelisty 
St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu 

Macháňovu a Hanzelkovu 

Středa 

26.4. 

Středa po 2. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

za † Jaroslava Krutílka,  

† rodiče a duše v očistci 

s prosbou o Boží požehnání  

a ochranu Panny Marie pro 

živou rodinu 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

27.4. 

Čtvrtek po 2.neděli 

velikonoční 

Hůrka 16:00 mše svatá   

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

28.4. 

Sv. Petra Chanela 

 

Sv. Ludvíka Marie 

Grigniona, kněze 

St. Jičín 17:00 

za † Antonína a Marii 

Štramberské, za † syny Libora 

a Miroslava, ochranu Boží  

a Panny Marie pro živou 

rodinu a za duše v očistci 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

29.4. 

Svátek sv.Kateřiny 

Sienské, panny  

a učitelky církve, 

patronky Evropy 

St. Jičín 

11:00 

 

 

17:00 

 

 
 

18:00 

svatební mše svatá:  

Ondřej Janovský  

a Lucie Kremlová 
 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijatá dobrodiní s prosbou 

o ochranu Panny Marie a dar 

zdraví pro celou rodinu  
TICHÁ ADORACE /do 22:00/ 

Neděle 

30.4. 

 

 

3. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

 
 

St. Jičín  7:45 

za † Františka Pavlíka, † dvoje 

rodiče, ochranu Boží a Panny 

Marie pro živé rodiny /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Petr/ 
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Neděle BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ     22./ročník VIII. 

„Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky!“ Ž 117 

Milosrdenství - jméno Boha 

Bůh nás tak miluje, že nám dal do našich rukou svého Syna,  
abychom díky němu neztratili život. 

 

Zkusme udělat takovou anketu, kdy bychom vyšli do ulic a zeptali se náhodných 
kolemjdoucích, co si představují pod pojmem milosrdenství. Určitě by začali mluvit  
o lítosti, empatii, soucitu, dělení se s jinými a možná ještě o odpuštění. To všechno ale 
je ničím ve srovnání s Božím milosrdenstvím. 

Jako husy 

Podzim toho roku přišel výjimečně rychle a byl chladný. Hned na počátku se 
vyskytly přízemní mrazíky. Jednoho večera usedlo na dvorku místního hospodáře 
hejno divokých hus, které se opozdily s odletem do teplých krajin. „V noci tady 
umrznou, je nutno jim pomoci," pomyslel si majitel dvorku. Oblékl si tedy kožich, 
nasadil na hlavu čepici, kolem krku si ovinul šálu a vyšel před dům. 
Otevřel dveře stáje. „Tady bude husám teplo, přenocují, ráno je 
vypustím a poletí dál," uvažoval. Ale husám nenapadlo vejít 
dovnitř. Cupitaly kolem dokola, zdálo se, že vůbec nevnímají 
otevřená vrata. Hospodář se tedy postavil u vchodu a začal husy 
svolávat. Neposlouchaly ho. Obešel proto hejno na jeho zadní stranu, rozpřáhl 
zeširoka ruce a pokoušel se nahnat husy do stáje silou. Zatřepaly křídly, až se z nich 
sypalo peří bílé jako sníh, zavřeštěly, ale na vchod do teplé stáje snad ani 
nepomyslely. „Co bych měl udělat, aby pochopily, že chci jejich dobro?" trápil se 
hospodář. „Vždyť nepomáhají ani prosby, ani hrozby... Asi bude nutno stát se jednou 
z nich, jedině tak porozumí mým starostem o ně." 

Bůh - hospodář 

Přesně tak jako s tím hospodářem vypadá naše záležitost s Pánem Bohem. 
Mnohokrát a mnoha způsoby Bůh promlouval k našim otcům skrze proroky,  
ale v posledních dnech k nám promluvil skrze Syna (Žid 1,1-2). Bůh působí, že slunce 
vychází nad dobrými i zlými (Mt 5,43). Rovněž tak na všechny sesílá déšť i vítr,  
pro všechny kvetou květy a stromy rodí ovoce. Bůh živil svůj lid na poušti a zavedl ho 
do země štěstí. Lidé však nepochopili jeho dobrotu a lásku. 

 „Neporozumějí mi, nepochopí moji lásku, dokud se nestanu jedním z nich," řekl si 
Pán Bůh a jeho Slovo se stalo Tělem. Právě v tom spočívá Boží milosrdenství, že Bůh 
se stal jedním z nás pro naše dobro, pro naši spásu. Samozřejmě nás živí, stará se  
o nás, odpouští nám naše viny, ale nejpůsobivějším projevem jeho milosrdenství, 
který zachází nejdál, je, že ponížil sebe samého, aby se nám stal podobný ve všem 
kromě hříchu (Žid 4,15). 



Starý zákon zná dva pojmy pro „milosrdenství". První se nazývá „hesed“ což lze 
přeložit jako laskavost, shovívavost nebo přirozená dobrota. To má souvislost s Boží péčí 
o člověka, s Boží věrností smlouvě uzavřené s lidmi, a to i tehdy, když lidé ji nedodržují. 
Toto chápání ukazuje na Boží činnost, ale málo hovoří o jeho citech, o tom, co prožívá 
Boží srdce.  

Teprve druhý starozákonní termín pro milosrdenství - „rehem" - jde k jádru věci. 
Pochází od slova „rahamim“, což znamená mateřské lůno, nitro nebo vnitřnosti, místo 
nejbezpečnějšího pobytu počatého života a také sídlo - jak věřili ve starověku - citů  
a emocí. Stačí tu vzpomenout Alžbětu při navštívení Panny Marie (Lk 1,39nn). Když Maria 
vešla do domu v Ain Karem, dítě se radostí pohnulo v Alžbětině lůně. Takto chápané 
milosrdenství znamená péči, starost a pocit bezpečí. Boží milosrdenství tedy, i když se 
týká reakce Nejvyššího na lidský pád, znamená mnohem více, než skutečnost hříchu  
a rezignaci na potrestání jeho pachatele. Milosrdenství znamená z hloubky Boží podstaty 
plynoucí lásku k člověku a péči o něho. 

Jako bylo na počátku… 

Mnohokrát a mnoha způsoby Bůh ukazoval své milosrdenství. Bible je faktickou knihou 
Božího milosrdenství a samo milosrdenství - jak připomíná papež František - je pravým 
jménem Boha. Je těžké s tím nesouhlasit, když v dávné, i v biblické tradici jméno znamená 
nejen identitu, ale také úkol, poslání nebo způsob činnosti toho, kdo to jméno nosí.  
Ve vtělení Ježíše, Božího Syna, v jeho pozemském životě, ale především v jeho umučení, 
smrti a vzkříšení nachází Boží milosrdenství své naplnění. Když je tomu tak, potom nás 
zajímá otázka, kde Boží milosrdenství začíná. Někteří říkají, že kdyby nebylo hříchu, tak 
by nebylo Božího milosrdenství. Je to ale pravda? Cožpak Boží milosrdenství se objevilo 
teprve s hříchem člověka? Milosrdenství samozřejmě je reakcí na lidský pád. 

Ale Bůh byl milosrdenstvím ještě dávno předtím. Svědčí o tom dílo stvoření. Bůh začal 
prokazovat milosrdenství a zjevovat je jako své jméno už tehdy, když se ujal díla stvoření 
světa. Nejvýmluvněji to dokazují hned první slova, která Bůh řekl lidem. Nejdříve uslyšeli 
příkaz: „Ploďte se a množte se" (Gen 1,28), a poté poučení: „Dávám vám kdejakou bylinu…  
a kdejaký strom... to vám bude k jídlu" (Gen 1,29). To je ten okamžik, přesně ta chvíle, kdy 
Bůh poprvé ukazuje člověku milosrdenství: kdy chce, aby žil, rozmnožoval se a měl jídlo. 

To chce Bůh pro člověka. To mu usiluje od prvopočátku sdělit, jenže 
člověk, podobně jako divoká husa na dvorku, zůstává hluchý, 
nerozumní, nechápe Boží plán, Boží dobrotu. Odtud pocházejí všechny 
problémy, jejichž konečným řešením se stává Kristův kříž. 

Milosrdenství je jméno člověka 

Býval kdysi takový zvyk, že když někdo vstupoval do řeholního řádu a po odpovídající 
přípravě skládal věčné sliby, při nichž se zavazoval až do konce pozemského života 
náležet Pánu Bohu ve formě řeholního života, přijímal také nové jméno. K tomu byl 
stanoven speciální obřad. Kandidát se položil na zem nebo na dlažbu kostela. Potom ho 
přikryli na chvíli plátnem, do něhož chudí zahalovali těla svých zemřelých před pohřbem. 
Nato bylo plátno z řeholníka nebo řeholnice sňato a od té chvíle již ho nebo ji oslovovali 
novým jménem, které symbolizovalo, že při obřadu slibu zemřel starý člověk a narodil se 
někdo nový k novému životu. Dnes je tato praxe opuštěna z praktických důvodů - jde  
o formální záležitosti, dokumenty apod. Ale neběží pouze o ně, svou roli tady hrají  
i teologické argumenty: svátý křest je přece okamžikem narození člověka v Kristu  
a žádné jiné obřady nemohou zastřít nebo dokonce pozměnit jeho pečeť. 

Když se ale pokouším zapojit do prožívání mimořádného 
jubilea Milosrdenství, přece jen si myslím, že by bylo vhodné 
se vrátit alespoň k jedné změně nebo doplnění jména člověka. 
Heslem jubilea je totiž věta „Buďte milosrdní jako Otec". Jsou 
to slova samotného Krista (Luk 6,38). Když milosrdenství je 
jménem Boha - jeho podstatou, funkci a posláním - tak tímtéž 
způsobem a tou samou cestou musí být jménem každého  
z nás.  

Představme si jen tuto situaci: přicházím k někomu v nějaké záležitosti. Když se 
před ním octnu, tak řeknu: „Dovol, abych se představil: jmenuji se Milosrdenství."  
„Ó, to dobře začíná, já se též jmenuji Milosrdenství!" slyším jako odpověď. Jak by 
potom vypadaly naše vztahy ve škole, na úřadě, v práci, na ulici, v autobusu,  
ve vlaku? Nebyl by svět krásnější? Není vhodné právě takto nahlížet na otázku 
Božího milosrdenství? Milosrdenství není jenom jméno Boha. Je to druhé jméno 
každého z nás. 

/P.Jacek M. Pędziwiatr, 2016, www.kapky.eu/ 

Různá oznámení 
 Jednota Orel Nový Jičín Loučka-Loučka vás zve na divadelní hru autorů Zdeňka 

Svěráka a Ladislava Smoljaka s názvem „ZÁSKOK“ v provedení divadelního spolku 
Pasáž. Představení se uskuteční tuto neděli 23. dubna v 15 hodin v Orlovně  
v Loučce. Více informací si můžete přečíst na plakátku ve vývěsce. 

 Ve dnech 12. – 14. 5. 2017 v klášteře sester sv. Kříže v Kroměříži proběhne jarní 
duchovní obnova pro dívky od 10 do 13 let. Téma: „Otče náš, jenž jsi  
na nebesích…“. Informace a přihlašování (nejpozději do 5.5.) na adrese: 
duchovniobnova@seznam.cz, tel.č. 733 741 766 sr. Emanuela Vévodová.  

 Na Svatém Hostýně se v termínu 28.5 – 2. 6. 2017 uskuteční duchovní obnova  
za VNITŘNÍ UZDRAVENÍ, kterou povede P. Jiří Pleskač, kněz katolické církve 
východního obřadu. Přihlášky na: www.matice@hostyn.cz, anebo na tel. 573 381 693 
– 4. Zatím jsou volná místa, ale vzhledem k velké oblíbenosti přednášejícího se 
kapacita brzy naplní, neváhejte tedy s přihlášením. 

 

   ******************* 

  Dva faráři si povídají: „Mně jsou ze všech sportovců nejsympatičtější 
cyklisti." – „Proč?" – „Protože se starají o svoje duše." 

http://www.matice@hostyn.cz/

