
 

28. března – 3. dubna 2016, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

28.3. 

Pondělí  

v oktávu 

velikonočním 

St. Jičín 7:45 
za † rodiče Ludmilu a 

Františka Janovské a za dar 

víry pro rodiny 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 

Úterý 

29.3. 

Úterý  

v oktávu 

velikonočním 

St. Jičín 17:00 
za † zetě, † rodiny a Boží 

ochranu a Panny Marie pro 

živé rodiny 

Středa 

30.3. 

Středa  

v oktávu 

velikonočním 

St. Jičín 

15:00 

17:00 

 

 

 

 

pohřeb – Oskar Banašák  

za † Annu Ševečkovou, 

manžela, syna, snachu, 

zetě, sourozence a na 

poděkování Pánu Bohu  

a P. Marii za 85 let života, 
po mši sv. modlit. společenství 

Čtvrtek 

31.3. 

Čtvrtek  

v oktávu 

velikonočním 

Palačov 16:00 mše svatá  /P.František Dostál/ 

Hůrka 16:00 mše svatá /P.Petr Dokládal/ 

Bernartice 17:30 
za † Martu Grusmanovou, 

bratra Oldřicha a rodiče 

Pátek 

1.4. 

Pátek 

v oktávu 

velikonočním 

    1.pátek v měsíci 

St. Jičín 
14:30 

17:00 

 

svátost smíření 

za † Vratislava Dorazila, 

rodiče z obou stran a za 

duše v očistci 

Bernartice 17:30 
za † Žofii Handrychovou, 

manžela a syna Vojtěcha 

Sobota 

2.4. 

Sobota 

v oktávu 

velikonočním 

   

 1.sobota v měsíci 

St. Jičín 16:30 

na přímluvu Panny Marie 

Matky milosrdenství za 

živé a † rodiny a obrácení 

hříšníků /P. Pawel Dobija/ 

Bernartice 11:00 
na poděkování Pánu Bohu 

za 60 let života s prosbou  

o další ochranu 

Neděle 

3.4. 

2. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

Božího 

milosrdenství 

St. Jičín  7:45 za farníky 

Bernartice 9:15 
za † Josefa a Jarmilu 

Janovské a za živou rodinu 

Loučka 10:45 mše svatá /P. Jiří Šenkeřík/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá  

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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„Probuďte se každé ráno s myšlenkou, že se stane něco úžasného.“ 

Proč název ´Velikonoce´?  
Proč ne třeba ´Vajíčkonoce´? 

Když se řekne Velikonoce,  
většině lidí se zřejmě vybaví pomlázka,  
vajíčka a volné pondělí.  
Proč se ale v názvu „Velikonoce“  
skrývají slova veliký a noc?  
Co to má společného se svátky jara?  
S volným pondělím?  
Proč neříkáme třeba Vajíčkonoce?  
Nebo Jaronoce?  Proč zrovna Velikonoce?  

Svátek osvobození zotročeného národa 

Název „Velikonoce“ v sobě nese starý příběh, který se odehrál před 
mnoha tisíci lety v Egyptě. Tehdy zde existovalo malé etnikum - Hebrejové 
(Židé). Ti po různých peripetiích jedné noci Egypt opustili, protože v něm 
nechtěli déle vykonávat otrocké práce. Tato noc byla pro Židy tak 
významná, že jí začali říkat Velká. Od toho i naše Velikonoce. Tedy tento 
svátek byl a je úzce spojený s myšlenkou svobody. 

O Velikonocích byl v Jeruzalémě ukřižován Ježíš 

O několik set let později na Velikonoční svátky, kdy si Židé připomínali 
vyjití z Egypta, byl v Jeruzalémě ukřižován jakýsi Žid jménem Ježíš. Tvrdil, 
že existuje nejen otroctví doslovné, ale i otroctví, kdy člověk dělá věci, 
které nechce a ze kterých si nemůže pomoci. Zároveň tvrdil, že zná cestu 
k tomu, jak poznat Boha osobně. Když se ho ptali, jak cesta poznání Boha 
vypadá, odpovídal, že on sám je cestou. Tvrdil, že kdo v něj uvěří, získá 
věčný život. Za tato slova byl nakonec popraven. Po třech dnech ale vstal 
z mrtvých. Mnozí tvrdí, že se jedná o legendu, jenže prázdný hrob tehdy 
nezpochybňovala ani Ježíšova opozice, všichni se mohli přesvědčit, že  
v hrobě není. Navíc se ukázalo, že to, co o sobě Ježíš tvrdil, byla pravda – 
tedy že je Boží Syn a že dokonce má moc i nad smrtí. Velikonoce tedy pro 
křesťany znamenají připomenutí Ježíšova ukřižování a zmrtvýchvstání. 



Toužíme milovat a být milováni, ale nezvládáme to 

Důležitější než připomínka je ale význam Velikonoc. Tento svátek vychází na 
jaro, a proto někdy říkáme „svátky jara“. Možná, že někteří lidé cítí při návratu 
jara „novou mízu“, a někdy dokonce i uprostřed našich měst cítíme nový dech 
života. Velikonoční poselství ukazuje, že existuje ještě jiná dimenze života, než 
tento život časný.  

Ukazuje nám, že kdesi hluboko v nás nosíme touhu po dokonalosti, kráse, 
lásce, porozumění, hodnotě a dalších úžasných vlastnostech. Problém ale je, 
že vždy narážíme… nikoli hlavně na druhé lidi, ale - i když si to neradi 
přiznáváme, sami na sebe. Na svoje sobectví, pohodlnost, někdy pocity viny 
atd. Tyto a další vlastnosti nám brání, abychom dosáhli tužeb, které jsem 
zmínil. Občas se jich sice dotýkáme a zakoušíme je, ale pak jakoby se 
rozplynuly. A právě v tom tkví základní lidský problém, o kterém Ježíš mluvil 
jako o „otročení hříchu“. Převedeno do řeči svátků jara, na jednu stranu cítíme 
probouzející se život, toužíme milovat, být milováni, ale pak se stane, že to 
zase někde nezvládneme. A toto nás odděluje nejen od lidí, ale i od Boha. 

Vnitřní svobodu může zakusit každý z nás 

Dobrá zpráva, která shrnuje velikonoční poselství, je, že existuje řešení.  
Tak jako kdysi o Veliké noci vyšli Izraelci do svobody, můžeme vnitřní svobodu 
zakusit my. Jak? Skrze odpuštění, které dává Ježíš všem, kdo o to stojí a skrze 
víru v Něj.  

Velikonoce jako svátky probouzejícího se života, 
ukazují na Boha jako na dárce života, 
kterému není nikdo lhostejný. 
Nikdo. 

/David Novák, www.vira.cz, redakčně upraveno/ 

BRÁNA MILOSRDENSTVÍ 

 

Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Zmrtvýchvstalý Ježíš oslovil své učedníky pozdravem „Pokoj vám!“ 

Přáli bychom si, aby na celém světě byl pokoj – mír. V mnoha 

oblastech světa je však válka, utrpení nebo chudoba. Nemůžeme 

všem lidem pomoct, ale můžeme se za ně modlit. 

Skutek milosrdenství: MODLIT SE ZA ŽIVÉ I ZEMŘELÉ 
 

Různá oznámení 
Vážení přátelé, 

dovolte nám, abychom Vás pozvali na 

letošní Národní pochod pro život  
v sobotu 2. dubna v Praze. 

Podrobný program, registraci a další 
informace najdete na 

http://pochodprozivot.cz.  
Pro zaregistrované rodiny s dětmi bude 

připraven bezplatný oběd.  
K dispozici je i omezený počet 

bezplatných triček pro děti a maminky 
čekající dítě. 

Říkáme, že jsme kreativní, protože 

vždy hledáme řešení pro ženy čekající 
nečekaně dítě. Národní pochod pro 
život je příležitostí tuto naději vnést  

do společnosti, aby se každé dítě 
mohlo narodit.  

Těšíme se na Vás. 

Se srdečným pozdravem 

Veronika Zemanová 
kancelář HPŽ ČR 

SVATÁ BRÁNA V KOCLÍŘOVĚ 
Na I. mariánskou sobotu 2. dubna 2016 v den výročí smrti 
sv. Jana Pavla II., otevře slavnostně diecézní biskup 
královéhradecký Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál JU.D.  

ve 14 hod. SVATOU BRÁNU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
Od slavnostního otevření Svaté brány 2.4.2016 až do ukončení 13.11.2016 

bude každou I. sobotu ve 14 hod. obřad pouti a společného slavení projití 
Svatou branou – a celodenní svátost smíření. Zahájení bude vždy ve farním 
kostele sv. Filomény: 13.15 hod. –  sv. růženec s meditacemi, 14 hod. 
přednáška hlavního hosta. Můžeme se těšit v květnu na P. Eliase 

Vellu OFMConv., v červnu na Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D., v srpnu  
na Mons. prof. PhDr. Petra Piťhu, CSc a další hosty. Více na www.cm-fatima.cz.  

 
CHRISTUS SURREXIT VERE! ALELUJA! 

Kéž radost Kristova vítězství na kříži proniká hluboce do všech srdcí lidí na celém 

světě! Temnoty smrti byly poraženy Kristovou obětí na kříži. Mějme odvahu pronikat 

hluboce do tohoto tajemství, radujme se z našeho vykoupení a šiřme ovoce Kristovy 

lásky: Pokoj a Dobro, vnitřní radost a odvahu být církví v dnešním světě. Kéž nám 

k tomu na mocnou přímluvu Panny Marie a všech svatých pomáhá Duch svatý a chrání 

andělé strážní. S radostí a velkou vděčností za všechny skutky dobra a lásky a pomoci 

v nemoci vyprošuji všem farníkům a ze srdce žehnám. P.Petr Dokládal,farář 

http://www.vira.cz/
http://redir.netcentrum.cz/?noaudit&url=http%3A%2F%2Fpochodprozivot%2Ecz
http://www.cm-fatima.cz/

