
6. května – 12. května 2019, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář III.týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

6.5. 

Památka  

sv. Jana Sarkandra, 

kněze a mučedníka 

St. Jičín 17:00 

za živou a † rodinu Jansovu  

a Jamborovu  /o.Petr/ 

po mši sv. májová pobožnost 

Úterý 

7.5. 

Úterý po 3. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

za † Marii a Aloise Hyplovy, 

dvoje † rodiče a Boží 

požehnání pro živou rodinu  

po mši sv. májová pobožnost 
+ modlitební společenství 

Středa 

8.5. 

Panny Marie, 

Prostřednice všech 

milostí 
 

STÁTNÍ SVÁTEK 

St. Jičín 8:00 

na poděkování za dary  

a milosti s prosbou o ochranu 

Boží a Panny Marie do dalších 

let /o.Petr/ 

po mši sv. májová pobožnost 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Petr/ 

Čtvrtek 

9.5. 

 Čtvrtek po 3. neděli 

velikonoční 

Janovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Bernartice 
17:00 

17:30 

májová pobožnost 

mše svatá  /o.Petr/ 

Pátek 

10.5. 

Pátek po 3. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 17:00 

za † tatínka Karla Janovského 

k nedožitým 90letům,  

† manželku a rodiče z obou 

stran   /o.Petr/ 

po mši sv. májová pobožnost 

Sobota 

11.5. 

Sobota po 3. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 

11:00 

za dar zdraví a Božího 

požehnání a na poděkování 

Pánu Bohu a Panně Marii  

za přijatá dobrodiní /o.Petr/ 

17:00 

za † Františka Urbana, † dvoje 

rodiče, 2 bratry a Boží 

požehnání pro živou rodinu   

po mši sv. májová pobožnost 

Neděle 

12.5. 

4. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

 

Den modliteb za povolání 

k duchovnímu stavu 
 

sbírka na podporu 

prorodinných pastoračních 

aktivit v diecézi 

St. Jičín  7:45 

za † Josefa Pospěcha, † dvoje 

rodiče, † syna a duše v očistci, 

za živou rodinu s prosbou  

o dar zdraví, ochranu Panny 

Marie a dary Ducha svatého 

a za nemocné /o.Petr/ 
+ udělování svátosti nemocných 

po mši sv. májová pobožnost 

Bernartice 9:30 mše svatá /o.Petr/ 

St. Lhota 11:00 mše svatá  /o.Dušan Zelina/ 
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5.5.2019   3. neděle velikonoční     23./ročník X. 
Kristus, který všechno stvořil, vstal z mrtvých a smiloval se nad lidským pokolením. 

Úcta k svatým 
Uctívání svatých a Marie se mnohým zdá být znakem katolické zbožnosti. 

Nekatolíci se často obávají, že zvláště uctíváním Marie by mohl být potlačen 

Kristus a mohly by být blokovány ekumenické snahy. Překvapí nás ale,  

když zjistíme, že již Tridentský koncil v 16. století zdůraznil, že žádný katolík není  

k uctívání svatých zavázán. 

Svatí nejsou svatoušci 
I v katolické církvi existují velmi rozdílné postoje k uctívání svatých: pro starší 

generaci je uctívání svatých zcela samozřejmé, mladší k němu dnes nacházejí 

cestu méně. To snad proto, že svatí byli v minulosti v popisech svých životů  

a na obrazech často představováni kýčovitě. Často vznikal dojem, jako kdyby 

neměli ve svém životě žádné problémy s vírou a žádná vážná pokušení. Opak je 

ale pravdou. Mnozí z nich byli ve svém mládí všechno jiné než "svatoušci".  

Všichni stále znovu bojovali o svou víru, všichni mnohé nepochopili, jako například 

i Marie. Všichni se museli vypořádat se svými osobními schopnostmi, se svými 

chybami a slabostmi. 

Živé vzory 
Kde jako vzory chybí svatí, nastupují na jejich místo často idoly. Především mladí 

lidé se chtějí něčím řídit, a to se nejlépe daří u živých vzorů: mohou to být 

sportovci, kteří zůstali lidsky skromní. Vědci, kteří slouží blahu lidstva; nebo Matka 

Tereza, která svůj život naplno nasazovala pro nejchudší z chudých. Ale také svatí 

minulosti často způsobují trvalou fascinaci, jako třeba sv. František, který byl 

nositelem požehnání a míru nejen pro svou dobu. Svatí často nejen působili jako 

vzory svým osobním životem, ale kritikou církve v ní také vyburcovali představené. 

Na příkladu Marie se chceme pokusit objasnit, jak je třeba chápat katolické 

uctívání svatých. 

Na prvním místě 
Mezi svatými je na prvním místě Maria, rodička Boží. Je proto 

nejdokonalejší příklad lidské spolupráce s milostí. Přišel k ní anděl 

a ohlásil jí, že na ni sestoupí Duch svatý. Maria toto poselství přijala, 

dala svůj souhlas a dala Duchu Božímu k dispozici celou svou 

osobu. (Co totiž může matka dát víc než sebe, aby se zrodilo 

a vyrostlo dítě?) Zrodil se Ježíš, který je syn Boha Otce a syn člověka 

- Bohočlověk. 



Bůh, nebo svatí? 
Správné rozlišování 
Každý člověk se cítí zavázán určitým osobám ze svého okolí, i již zemřelým, které pro 

něj mnoho znamenaly, a uctívá je. To, že se Marie, matka Ježíšova, těší u křesťanů 

zvláštní vážnosti, je proto samozřejmé. Musíme ovšem dobře rozlišovat mezi 

uctíváním Boha - Krista a ctí, kterou prokazujeme Marii. 

Jen Bohu ale náleží božské uctívání. Božské uctívání 

nějakého stvoření by bylo nerespektováním prvního Božího 

přikázání. Křesťan ví, že nikdy nesmí uctívat Marii jako Boha, 

že Marie nikdy nemůže a nesmí zastínit Krista. 

Jen kvůli vyznamenání, které jí daroval Bůh, je pro nás 

hodna uctívání. A tak jsou všechny projevy oddanosti, které 

Marii přinášíme, platné v samotném Bohu nejvyšším, který 

tak projevuje svou velikost člověku a především Marii.  

Opravdové uctívání matky Boží není nic jiného než 

velebení Boží milosti, aniž by Boží matka byla svatější než 

někdo jiný z nás. Alternativa „Marie, nebo Kristus" by byla 

pokřivením mariánské zbožnosti. 

Co bychom neobdrželi od Boha, lze dostat od svatých? 
Mnozí lidé také věří, že to, co by nedostali od Boha, mohou dostat od Panny Marie 

nebo od svatých. Domnívají se, že těmto světcům jsou blíž než Kristu a že je tito 

zprostředkovatelé lépe chápou a víc milují než Bůh. 

Jako by nám ale někdo mohl být nakloněn víc než Otec! Jako by nám nějaký tvor 

mohl rozumět lépe než Stvořitel! Jako by byl Kristus neudělal dost, aby se nám přiblížil! 

Za takovou úctu ke svatým a k Panně Marii platíme ochuzením představy, kterou jsme 

si vytvořili o Bohu. Když se tito křesťané modlí ke svatým, jejich modlitby se odečítají 

od těch, které směřují k Bohu. Modlí se ke svatým na úkor modliteb k Bohu. Takovíto 

křesťané uskutečňují paradox, že odnímají Bohu to, co on sám bez ustání dává svým 

světcům. 

Je dobře prohlásit, že Bůh je sám Bůh. Je dobře vyvyšovat jeho moc a jeho dobrotu 

nad tytéž vlastnosti všech tvorů. Nikdo nás nemiluje víc než Otec. Vše, co je v Marii 

a ve svatých dobrého, zcela se jim dostává od Boha a všechno to je v Bohu nekonečně 

krásnější a vznešenější.   

Svatí jsou mistrovské dílo Boží lásky. Mistrovským dílem svatosti je Maria. 

Nekonečný počet svatých nám dovoluje odhalit nekonečnou rozmanitost vynalézavé 

Boží dobroty. V tom, co milujeme u svatých, není nic, co by nebylo z Boha, co by jim 

nebylo Bohem dáno.  

Přátelství s „obyvateli nebes“ 
To, že lidé volají Marii nebo svaté kvůli přímluvě u Boha, není tím, že jim více důvěřují 

nebo od nich snad očekávají Boží pomoc. To by se neslučovalo s katolickou vírou. 

Naopak, Marie a svatí nám stojí nablízku jako pouzí lidé, jako stvoření, kteří jsou, 

jak věříme, již u Boha. Ale protože trvá přátelství mezi lidmi, kteří již došli k cíli,  

a námi, kteří jsme ještě na cestě, obracíme se k nim s prosbou o modlitbu. Vždyť 

tak jako každý křesťan shledává jako samozřejmé, že poprosí ostatní lidi o pomoc 

v modlitbě, tak prosíme o přímluvu Marii a svaté, kteří jsou u Boha. Láska 

a pomoc bližním v nebi nepřestávají (srov. 1K 13,8)! 

V mnohých situacích našeho života používá Bůh ostatní lidi, aby nám 

zprostředkoval svou lásku: rodiče, učitele... Proč ne tedy také svaté!? 

Katechismus o úctě k Marii 
„Budou mě blahoslavit všechna pokolení“ (Lk 1,48). Úcta církve ke svaté Panně je 

niterný prvek křesťanského kultu. Marii ... církev právem uctívá zvláštní úctou ... 

Už od nejstarších dob je blahoslavená Panna uctívána pod názvem „Bohorodička" 

a věřící se v modlitbách utíkají pod její ochranu ve všech nebezpečích a potřebách 

... Tato úcta ... je sice zcela jedinečná, ale podstatně se liší od úcty klanění, která se 

vzdává vtělenému Slovu stejně jako Otci i Duchu svatému, a velmi ji podporuje; 

nachází svůj výraz v liturgických svátcích, zasvěcených Matce Boží, a v mariánské 

modlitbě svatého růžence, „souhrnu celého evangelia". (srov. Katechismus, čl. 971) 

/www.maria.cz/ 

Různá oznámení 

Příprava na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019 
Milí farníci, vstupujeme do mariánského měsíce května,  

jehož téma zní MARIA JE NAŠE MATKA.  

Na nástěnce v kostele si opět můžete přečíst úryvek 

z Bible nebo krátké zamyšlení papeže Františka.  

Také tam na vás čekají nové úkoly. 

Tentokrát je úkolem dětí nakreslit svatou Zdislavu.  

Termín odevzdání vašich výtvorů je do neděle 12. května. 

Více informací naleznete na nástěnce v kostele. 
*********************************************************** 

Milé sestry a bratři, 
srdečně si Vás dovoluji pozvat na BENEFIČNÍ KONCERT, jehož výtěžek půjde  
na opravu vzácných varhan v kostele sv. Mikuláše v Žilině u Nového Jičína.  
Na koncertě vystoupím spolu se svými hosty Porta Benefica v originálním 
nástrojovém obsazení a budete moci slyšet hudební díla od baroka až po 
současnost. Koncert se uskuteční v sobotu 11. května 2019 od 18:30 hod.  
v kostele sv. Mikuláše v Žilině u Nového Jičína. Vstupné dobrovolné. 

Těším se na setkání s Vámi.  S úctou Marian Jurečka  

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

Celkem 133 kostelů a modliteben z naší diecéze se v pátek 24. května 
zapojí do akce Noc kostelů. Program pro návštěvníky si připravují jednotlivé 
farnosti, a také společenství věřících různých protestantských církví. 
Mottem je biblický verš „Dáte se do zpěvu jako v tu noc, kdy se zasvěcuje 
svátek"(Iz 30,29). Z naší farnosti se letos opět zapojí Starojická Lhota  


