
 

4. dubna – 10. dubna 2016, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

4.4. 

Slavnost  
Zvěstování Páně 

Den modliteb za úctu 

k počatému životu 

St. Jičín 17:00 
mše svatá za nenarozené 

děti, proti potratům 

Bernartice 17:30 
za † Žofii Handrychovou, 

manžela a syna Vojtěcha 

Úterý 

5.4. 

Sv. Vincence 

Ferrerského, kněze 
St. Jičín 17:00 za † rodiče a živou rodinu 

Středa 

6.4. 

Středa  

po 2. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 16:30 

za † Andělu Zdražilovou 

k nedožitým 100letům,  

† manžela a maminku,  

za Boží požehnání a 

ochranu Panny Marie pro 

živé rodiny, po mši svaté 

modlitební společenství  

Čtvrtek 

7.4. 

Památka  

Sv. Jana Křtitele  

de la Salle, kněze 

Petřkovice 16:00 mše svatá  

Bernartice 17:30 
za Otakara Handrycha, 

manželku, syna a vnuka 

Pátek 

8.4. 

Pátek  

po 2. neděli 

velikonoční 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá  
za † Antonína 

Štramberského,† manželku 

Marii, † dva syny Libora a 

Miroslava, za živou rodinu 

a duše v očistci 

Bernartice 17:30 
za † Antonína Volfa 

k prvnímu výročí úmrtí  

a živou rodinu 

Sobota 

9.4. 

Sobota 

po 2. neděli 

velikonoční 
St. Jičín 16:30 

za † Zdeňka Hrachovce, 

dvoje † rodiče, dvě sestry 

a ochranu Panny Marie 

pro živé rodiny 

křest: Ella Vavříková 

Petr František Adamec 

Neděle 

10.4. 

3. NEDĚLE  

 VELIKONOČNÍ 

St. Jičín  7:45 

za † Františka Urbana, 

dvoje rodiče, dva bratry  

a Boží požehnání  

pro živou rodinu 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 
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                   Neděle Božího milosrdenství            19./ročník VII.  

„Kdo zjistí, že udělal chybu, ať neklesá na mysli. I chyby prospívají zdraví.“ 

Ježíšovo milosrdenství  
není pouhý sentiment. Je to síla. 

Nejsvětější Srdce Ježíšovo je maximální lidský výraz božské lásky. Ježíšovo Srdce  

je jedinečným a skutečným symbolem Božího milosrdenství. Ježíšovo srdce je totiž 
středem a zdrojem, z něhož prýští spása celému lidstvu. 

Ježíšovo srdce v Písmu 
V evangeliích nacházíme různé zmínky o Ježíšově Srdci, například v úryvku, kde Kristus 
sám praví: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. 
Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,28-

29). Základním je pak podání Kristovy smrti podle Jana. Tento evangelista totiž dosvědčuje, 
co viděl na Kalvárii, kde jistý voják probodl Ježíšovi bok těsně po jeho smrti kopím a z této 
rány vyšla krev a voda (srov. Jan 19,33-34). Jan v této zdánlivě bezvýznamné příhodě 
rozpoznal naplnění proroctví: ze srdce Ježíše, Beránka obětovaného na kříži, proudí 
odpuštění a život všem lidem. 

Milosrdenství je síla, která křísí 
Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment; je to síla, která dává 
život a křísí člověka! Říká nám to také evangelijní epizoda s vdovou z 
Naimu (Lk 7,11-17). Ježíš spolu se svými učedníky přichází do Naimu, 
galilejské vesnice, právě ve chvíli konání pohřbu. Ke hřbitovu je 
nesen chlapec, jediný syn jisté vdovy. Ježíšův pohled hned spočívá 
na plačící matce. Evangelista Lukáš říká: „Když ji Pán uviděl, bylo mu 
jí líto.“ Tímto „soucitem“ je Boží láska k člověku; je to milosrdenství, 
tedy postoj Boha ve styku s lidskou ubohostí, naší nemohoucností, 
naším utrpením, naší úzkostí. Biblický termín „soucit“ odkazuje 
k mateřským útrobám: matka totiž zakouší zcela zvláštní reakci  
ve vztahu k bolesti svých dětí. Takto nás miluje Bůh, říká Písmo. 

Nemějme strach se k Němu přiblížit 
A co je plodem této lásky, tohoto milosrdenství? Život! Ježíš řekl vdově z Naimu: „Neplač!“, 
pak oslovil mrtvého chlapce a vzkřísil jej jakoby ze sna (Lk 7,13-15). Představme si tu krásu: 
Boží milosrdenství dává člověku život, křísí jej ze smrti. 

Pán i na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím;  nezapomínejme na to. 
Stále nás milosrdně očekává. Nemějme strach se k Němu přiblížit! 

Má milosrdné srdce. Ukážeme-li mu svoje vnitřní rány, svoje hříchy,  
On nám vždycky odpustí. Je čirým milosrdenstvím. 

Jděme za Ježíšem! 

/papež František, www.vira.cz/ 



Velikonoční pozdrav biskupa Františka Václava Lobkowicze 

Drazí bratři a sestry, milí přátelé, 

s radostí vstupme do tajemství Ježíšovy smrti a jeho 
vzkříšení. Rozjímejme o událostech, které slavíme,  
o úzkostech i radostech prvních svědků Vzkříšení.  
O růstu bázlivého semínka víry v košatý strom plný dobrých 
plodů. Ve svém nitru zakusme bázeň i jásot. Nechme se 
dotknout přemírou Pánovy milosti, celý svůj život i každý jeho 

okamžik prostoupit onou neochvějnou jistotou, že On zvítězil, že je stále s námi,  
že náš život je v Jeho rukou. Možná jsou to právě tyto svátky, které nás mají  
v něčem proměnit, pozvednout, uzdravit, kterými máme nově vstoupit  
do brány Ježíšova milosrdenství. Nemocní ať se upevní v naději, malomyslní  
ať odsunou příkrovy svých „hrobů“, kolísaví ať se postaví na skálu Boží pravdy, 
hříšníci ať se zaskvějí darem spásy. 

Přeji Vám to všem. Přeji to všem rodinám, ať v síle Kristovy přítomnosti znovu 
procitne jejich vzájemná láska. Přeji to i celé rodině diecéze, ať vydáváme 
přesvědčivé svědectví o moci Pánova působení. 

A při této příležitosti chci také poděkovat za každou podporu a projev přízně, 
která mi dává sílu v nemoci i ke službě. Při velikonočních obřadech chci myslet na 
každého z vás. 

Kéž je Pán naší silou, kéž světlo Kristova Vzkříšení osvítí každého člověka, 
každou temnotu. 

Požehnané velikonoce 

František Václav Lobkowicz, biskup ostravsko-opavský 

 
 Co je to ospravedlnění? 

Žádný člověk nemůže ospravedlnit sám sebe, ospravedlnění je dílo Boží 

lásky. Přichází od Boha, který kvůli tomu poslal na svět svého Syna Ježíše 

Krista. Ospravedlnění pro nás znamená, že jsme prostřednictvím Ducha 

svatého vysvobozeni z moci hříchu a ze smrti, že můžeme směřovat 

k nekončícímu životu, k životu před Boží tváří. 1987-1995, 2017-2020] 

Pavel prohlašuje: „Vždyť všichni jsou hříšníky a nedostává se jim Boží slávy“ 

(Řím 3,23). Hřích nemůže obstát před Bohem, neboť Bůh sám je spravedlnost  

a dobro. Ale je-li důsledkem hříchu smrt, co se stane s hříšníkem? Bůh našel 

způsob, jak zničit hřích, a přitom zachránit hříšníka. Našel způsob, jak člověka 

ospravedlnit. Ospravedlnit se ovšem nikdo nemůže pouze vlastními silami. 

Člověk si ani nemůže odpustit hříchy, ani se nedokáže vymanit ze smrti. 

Proto s námi musí něco udělat Bůh, a to ze svého milosrdenství, nikoliv 

snad proto, že bychom si to zasloužili. Ve křtu se nám dostává 

„ospravedlnění, které dává Bůh na základě víry v Ježíše Krista“ (Řím 3,22). 

Skrze Ducha svatého, který byl vylit do našich srdcí, máme účast na 

Ježíšově smrti a zmrtvýchvstání. Umíráme hříchu a jsme zrozeni k novému 

životu v Bohu. Víra, naděje a láska k nám přicházejí od Boha a uschopňují 

nás žít ve světle a podle Boží vůle. 

 

Různá oznámení 
Poděkování -  firmě Starest za okamžitou reakci při havárii kostelní 

zdi a za její opravu, také děkujeme p. Jakůbkovi za instalaci 

mramorových desek ke kropenkám. Mockrát děkujeme. 

Jednota Orel Nový Jičín Loučka zve všechny na divadelní představení autorů 

Zdeňka Svěráka a Ladislava Smoljaka „Afrika aneb Češi mezi lidožravci“  

v provedení divadelního spolku Pasáž z Jeseníku nad Odrou v neděli 3. dubna 

ve 14:30 v Orlovně v Loučce. 

Kurz efektivního rodičovství - Odry, Mankovice 
Začínáme od pondělí 4. 4. 2016 od 16 hodin! Je ještě několik volných míst! 

Jste-li z okolí a zajímá vás téma výchovy a vztahů obecně, neváhejte se 
přihlásit! 

Kurz Efektivního Rodičovství - KER je určen všem, ale především těm, kterým 

není lhostejná výchova a přístup k dětem! Rodičům, prarodičům, 
vychovatelům, učitelům! Kurz je interaktivní, mnohé si sami na sobě vyzkoušíte 

a poznáte. Skládá se z devíti setkání, 1x týdně po 4 hodinách. 

Zdá se vám to mnoho? Věřte, že určitě stojí za to věnovat tento čas nám 
samým i našim dětem!  

Více na: http://kurz-efektivniho-rodicovstvi.webnode.cz/ 

Cena kurzu 1 200, Kč za jednotlivce, 2 000, Kč za pár, způsob platby je  
na dohodě. Zájemci hlaste se na izajickova@prorodiny.cz,  tel.777 313 141. 

Srdečně zveme tatínky s dětmi na pouť ke svatému Josefovi dělníkovi!  
Místo: Dub nad Moravou (15 km od Olomouce) 

Termín: sobota 30. dubna 2016 
Program: 14.00 hod. mše svatá v poutním 
chrámě Očišťování Panny Marie, 15.00 hod. zábavně - 

naučný program pro děti i tatínky ve formě přehlídky 
řemesel a tvořivostí, 18.00 hod. společné posezení  
u táboráku s opékáním špekáčků. 
Kontaktní osoba: Josef Záboj, tel.: 587 405 292,  
e-mail: zaboj@arcibol.cz. 

https://goo.gl/maps/11Jg5oTVMwt
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