
 

8. května – 14. května 2017, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář IV. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

8.5. 

Panny Marie, 

Prostřednice všech 

milostí 

 
STÁTNÍ SVÁTEK 

St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu Horákovu  

a Petřkovskou a za duše  

v očistci 

po mši sv. májová pobožnost 

Bernartice 9:15 
mše svatá 

křest: Vojtěch Hopp 

Úterý 

9.5. 

Úterý po 4. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 8:00 

na úmysl otce biskupa 

májová pobožnost 

Středa 

10.5. 

Středa po 4. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

bohoslužba slova /o.jáhen/ 

 

májová pobožnost 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

11.5. 

Čtvrtek po 4. neděli 

velikonoční 

Janovice - 
není mše svatá  
(přesun na pondělí 15.5.) 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

12.5. 

Sv. Nerea a Achillea, 

mučedníků 

 

Sv. Pankráce, 

mučedníka 

St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu Horákovu, 

Staňkovu, Vahalovu, Boží 

požehnání a Panny Marie  

pro živé rodiny 

májová pobožnost 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

13.5. 

Panny Marie 

Fatimské 
St. Jičín 

 

17:00 

 

za farníky 

májová pobožnost 

Neděle 

14.5. 

 

5. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

 
 

St. Jičín  7:45 

za † Marii Hyplovou,  

† manžela a Boží ochranu  

pro živé rodiny  /o.Petr/ 

májová pobožnost 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Petr/ 
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„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám“ Ž 23 

Falešní pastýři nás vedou 

pomalu a nenápadně 
Když (Ježíš ) vystoupil, uviděl velký zástup  

a bylo mu jich líto, protože byli jako ovce bez 

pastýře; a začal je poučovat o mnoha věcech. (Mt 6,34) 

Pokud se člověk ocitne v opravdové krizi a zmatku, 

možná pochopí, jak se může cítit bezradná „ovce bez pastýře". 

Člověk se totiž chce pyšnit tím, jak je samostatný, 

jak nikoho nemusí poslouchat, a že jde, kudy sám chce. 

Jenže při bližším pohledu zjistíme, 

že se lidé nechávají vést - a jak! 

Reklamou, která slibuje neuvěřitelné štěstí z banalit. 

Televizí, která člověku sugeruje přesvědčení, že se ve světě vyzná. 

Populistickými politiky, 

kteří slibují nesplnitelné, 

nebo jen probouzejí primitivní závist a hněv... 

Ovcí bez pastýře najdeme na každém kroku víc než dost. 

Přicházejí do poraden nejrůznějšího druhu, 

v horším případě ke kartářkám, 

jasnovidcům a podobným „autoritám". 

Ježíš je ale v evangeliu neodsuzuje. 

Je mu jich líto a stará se o ně. 

„Poučuje je o mnoha věcech": 

jak jít životem, 

aby se člověk nenechal vést na špatné cesty, 

aby si nezoufal při své neschopnosti všechny věci zařídit, 

aby zkrátka nenaletěl falešným pastýřům. 

Pokud jsme v Ježíše uvěřili, je na místě otázka, 

jestli k „ovcím bez pastýře" přistupujeme jeho stylem. 

Pokud jsme v Ježíše ještě neuvěřili, 

je na místě otázka, 

za kým skutečně jdeme - a zda je to tak dobře. 

/www.vira.cz/ 



Zjevení Panny Marie ve Fatimě 

Fatima je malá horská obec s drobnými rozptýlenými 

osadami a usedlostmi asi 100 km na sever od Lisabonu  

v Portugalsku. V roce 1917, nedlouho před koncem první 

světové války, se zde zjevila Panna Maria třem malým dětem - 

desetileté Lucii Santosové, jejímu devítiletému bratranci 

Františku Martovi a jeho sedmileté sestře Jacintě. Děti 

pocházely z prostých chudých rodin a v době zjevení byly zcela 

negramotné, protože nikdo z nich dosud nechodil do školy. 

Neuměly ani počítat dny v týdnu a nevěděly, co je kalendář. 

Proto některé události nedokázaly správně časově zařadit. 

Přesto však už měly základní náboženské vzdělání, které jim 

vštěpovala zejména Luciina maminka.  

Zjevení v portugalské Fatimě začalo v roce 1916 trojím zjevením anděla. Po této 

duchovní přípravě docházelo každý měsíc od 13. května do 13. října 1917  

ke zjevením Panny Marie. Tento cyklus 6 zjevení byl ukončen slunečním zázrakem.  

I když dětem zpočátku nikdo nevěřil a zažily krušné chvíle a výslechy, díky ochraně 

Panny Marie byly všechny komplikace a pomluvy překonány a tato mariánská zjevení  

po důkladném teologickém šetření byla uznána Církví jako pravá dne 13. 10. 1930. 

Zjevení ve Fatimě začala v době, kdy v Portugalsku vládl mimořádně silný 

protináboženský duch a křesťanství bylo velmi pronásledováno. Fatimské události během 

roku po ukončení zjevení změnily tuto negativní nábožensko-politickou situaci.  

Již při prvním setkání anděl děti povzbuzoval k úctě k Bohu a v této souvislosti je 

naučil modlitbu: „Můj Bože, věřím v Tebe, klaním se Ti, doufám v Tebe a miluji Tě. 

Prosím za odpuštění pro ty, kdo v Tebe nevěří, Tobě se neklanějí, v Tebe nedoufají  
a Tebe nemilují.“ 

Při druhém setkání je velmi povzbuzoval k modlitbě a obětem. Řekl jim, že ze všeho 

mohou učinit oběti a nabídnout je Pánu. 

Při třetím setkání je povzbuzoval k eucharistické úctě a naučil je následující modlitbu: 

„Nejsvětější Trojice, Otče, Synu a Duchu Svatý, hluboce se Ti klaním  

a obětuji Ti drahocenné Tělo a Krev, Duši a Božství Pána Ježíše Krista, přítomného 

ve všech svatostáncích světa, na usmíření za urážky, rouhání a lhostejnosti, kterými 

je urážen. A pro nekonečné zásluhy jeho Nejsvětějšího Srdce a Neposkvrněného 

Srdce Mariina Tě prosím za obrácení ubohých hříšníků.“ 

1. zjevení – 13. 5. 1917 

13. května 1917 si Lucie, František a Hyacinta hráli nahoře na svahu Cova da Iria. 
Zatímco se jim pásly ovce, postavili si zídku kolem křoví. Náhle uviděli něco jako blesk. 

V domnění, že se blíží bouřka, začali sestupovat, aby hnali ovce  

k silnici. Asi v polovině svahu uviděli nový blesk a po pár krocích uviděli před sebou nad 

dubem paní, oděnou v bílém šatě, zářící více než slunce. Vycházelo  

z ní jasné intenzivní světlo. Všichni tři se ocitli uvnitř světla, které paní obklopovalo a z ní 

se rozlévalo. Ze vzdálenosti asi půldruhého metru k nim promluvila: Nebojte se! 

Neublížím vám. Na otázky odkud je a co si přeje, odpověděla: „Přicházím z nebe. 

Přišla jsem vás požádat, abyste sem přicházeli po šest příštích měsíců 13-tého 
dne vždy ve stejnou hodinu. Pak vám řeknu, kdo jsem a co chci...“ Děti se ptaly, 

zda přijdou do nebe a na dvě děvčata, která před nedávnem zemřela. Když jim Paní  

s laskavostí dotazy zodpověděla, zeptala se: „Chcete se obětovat Bohu a snášet 

všechna utrpení, která na vás sešle, jako zadostiučinění za hříchy, jimiž je 

urážen, a jako prosbu za obrácení hříšníků?“ při posledních slovech otevřela ruce 

a děti zalilo silné světlo, odraz paprsků, které z jejích rukou vycházely.  

To světlo proniklo dětem do hrudi a do hlubin duše, takže se viděly v Bohu, který 

byl tím světlem, jasněji než v zrcadle. Padly na kolena a v duchu opakovaly andělem 

naučenou modlitbu. Paní pak ještě řekla: „Modlete se každý den růženec, abyste tak 

vyprosili světu mír a konec války“. Pak se začala zvedat a vznášet k východu a její 

světlo jakoby před sní otevíralo cestu do nebeské klenby. Děti si nejprve slíbily,  

že budou mlčet, ale neudržely tajemství. Hyacinta o tom první doma řekla, takže se to 

rozšířilo. Rodiče šli samozřejmě na faru a místní farář zaujal opatrný postoj, varoval, 

že může jít i o mámení zlého ducha. 

2. zjevení – 13. 6. 1917 

13. června po modlitbě děti opět spatřili paprsek blížícího se světla a nad dubem se 

Paní zjevila podruhé. Na Luciinu otázku, co si přeje, odpověděla: 

„Přála bych si, abyste se denně modlili růženec a učili se číst. Později 

vám řeknu, co chci.“ Dále Lucie přednesla své prosby vč. vzetí  

do nebe. Paní řekla, že si Hyacintu a |Františka brzy vezme.  

V odpovědi se mimo jiné dozvěděla, že Ježíš: Chce zavést ve světě 

úctu k mému Neposkvrněnému Srdci a ona mu má přitom pomoci. 

Lucie projevila smutek, že zůstane na zemi sama. Paní dodala: 

„Neztrácej odvahu! Nikdy tě neopustím, mé Neposkvrněné Srdce 

bude tvým útočištěm a cestou, která tě povede k Bohu.“ Opět je zalila záře a před 

pravou dlaní Panny Marie bylo Srdce ovinuté trním, které se je zdálo probodávat. 

Všichni pochopili, že je to Neposkvrněné Srdce Mariino, 

zraňované lidskými hříchy, a že si přeje odčinění těch vin. To bylo 

na závěr zjevení a děti to uchovávali jako 1. tajemství,  

i když jim v té věci mlčení nebylo přikázáno. 

/pokračování v příštím čísle farního zpravodaje/ 

Různá oznámení 
o Farnost Odry srdečně zve k modlitbě svatého růžence v Petřkovicích  

u Panny Marie Lurdské tuto neděli 7. května 2017 v 15.00. Na závěr 
bude přátelské posezení s možností opékání   

 

o Tuto neděli 7. 5. v 18 h se na faře v klubovně uskuteční organizační 
schůzka pořadatelů a dobrovolníků Běhu svatého Václava. Letos nás čeká  
již 25. ročník. Další pomocníci a noví dobrovolníci jsou vítáni! Těší se na Vás 
Marek Glogar  


