
 

6. června – 12. června 2016, MEZIDOBÍ, Žaltář II. týden 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

6.6. 
Sv. Norberta, biskupa St. Jičín 17:00 

za † maminku Mgr. Věru 

Dokládalovou  

a Premonstráty 

Úterý 

7.7. 

Úterý 10. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za † Jana a Martu Rosovy, 

† Miroslava a Marii 

Mertlovy, † Pavla Bartka, 

za dar zdraví a ochranu 

Boží a Panny Marie pro 

živou rodinu 

Středa 

8.6. 

Středa 10. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu 

a Panně Marii za 50 let 

společného života 

s prosbou o dar zdraví a 

Boží ochranu a Panny 

Marie pro živé rodiny 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

9.6. 

Sv. Efréma, jáhna  

a učitele církve 

Janovice 16:00 mše svatá 

Bernartice 17:30 mše svatá  

Pátek 

10.6. 

Pátek 10. týdne  

v mezidobí 
St. Jičín 17:00 

za†Antonína Petřkovského, 

dceru Toničku, zetě, dvoje 

rodiče a Boží požehnání 

pro živé rodiny 

NOC KOSTELŮ  (do 24 h) 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

11.6. 

Památka  

sv. Barnabáše, 

apoštola 
St. Jičín 17:00 

za † Antonína Vahalíka  

a živou a † rodinu 

Neděle 

12.6. 
11. NEDĚLE  

 V MEZIDOBÍ 

St. Jičín  7:45 

pouť k Boží prozřetelnosti, 

mše sv. za návštěvníky 

Noci kostelů a za jejich 

úmysly 

Bernartice 9:15 mše svatá 

St. Lhota 10:00 mše svatá 
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„Ježíš může všechno. Důvěra v něj tvoří zázraky.“ 

Ježíšovo milosrdenství  
není pouhý sentiment. Je to síla.  

/papež František/ 

Srdce = jedinečný výraz lásky 

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! 

 / www.radiovaticana.cz, redakčně upraveno/ 

 

 
 Co je úkolem církve? 

Církev má ve všech národech světa dávat vzklíčit a růst Božímu 

království, které už započalo v Ježíši. [763-769, 774-776, 780] 

Kamkoliv Ježíš přišel, nebe se dotýkalo země: začalo Boží království, 

království pokoje a spravedlnosti. Církev slouží tomuto království. Není 

samoúčelná. Pokračuje v díle, které započal Ježíš. Měla by jednat pouze tak, 

jak jednal Ježíš. Nadále vykonává Ježíšova posvátná znamení (svátosti).  

Šíří Ježíšova slova. Proto je církev přes všechnu svou slabost mocnou částí 

nebe na zemi. 

Různá oznámení 

Milé děti a farníci! Jménem Basavarajappy, našeho 

adoptivního dítěte z Indie, bychom Vám chtěli poděkovat 

za vaši štědrost. Výtěžek, který jste našetřili do 

Misijních kasiček během velikonoční doby, činí celkem 

6.693 Kč. Velké Pánbůh zaplať.  

V SOBOTU 25. ČERVNA 2016 se koná POUŤ Fatimského apoštolátu České 
republiky NA TURZOVKU, na kterou jste srdečně zváni. 

Program pouti je dojednán a odsouhlasen duchovní správou: 

V 9:30 hodin začíná tradiční cesta z kraje Turzovky 
pod vedením Václava Chládka, 10.30 hod. křížová 
cesta - vede P. Pavel Dokládal, 11.30 hod. společná 
modlitba v kapli na hoře Živčákové - na místě, kde 
jsme po všechny roky sloužili mši sv. Poté modlitební 
mariánské procesí do nového kostela na Turzovce, kde 
bude sloužena národní mše svatá Světového 
apoštolátu Fatimy – Fatimského apoštolátu ČR. 
Zakončení celé pouti bude ve 14.00 hod. 

Děkuji a žehnám vám všem při prožití této pouti, která je současně výročním dnem -  
35. výročím od zjevení Panny Marie v Medžugorje (25. 6.1981)   

V Kristu a Marii, P. Pavel Dokládal, ČM Fatima Koclířov 

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

Šestý ročník mezinárodního křesťanského hudebního 

festivalu Slezská Lilie, který se uskuteční 11. a 12. 

června 2016, rozšiřuje své místo konání na centrum 

Ostravy i obchodní zónu Avion Shopping Park. Bude tak 

ještě blíž lidem, kterým přinese, jak už je dobrým 

zvykem, kvalitní interprety napříč žánry i hranicemi. 

Keltský progresivní rock v podání irské kapely Iona, polský pop-gospelový soubor 

TGD, legenda českého undergroundu Roman Dragoun, slovenská vycházející hvězda 

Simona Martausová, finalista soutěže Česko Slovensko má talent Pavel Helan, či video 

mapping na průčelí ostravské katedrály, to jsou alespoň některé body nabitého programu 

festivalu Slezská Lilie. Letos se uskuteční v sobotu 11. června na hlavní scéně před 

katedrálou Božského Spasitele v centru Ostravy, v kostele sv. Václava a v Avion 

Shopping Parku, a v neděli 12. června na obvyklém místě v Ostravě – Kunčičkách. Kromě 

pestrého hudebního programu a doprovodných aktivit Centra pro rodinu, nabídne festival 

také příležitost k zamyšlení u přednášek charizmatického karmelitána P. Vojtěcha Kodeta 

nebo P. Mariána Kuffy. Dokument o tomto duchovním získal letos cenu Český lev. Nedělní 

mši svatou a přednášku P. Mariana Kuffy bude přenášet živě TV NOE. 

Festival lidem na blízku nebude jen rozšířením místa konání na další lokality, ale opět  

i benefičním účelem. Díky dobrovolnému vstupnému budou moci návštěvníci podpořit 

klienty v Domově sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách, který provozuje Charita Opava. 

Minulý ročník přinesl 28 410,- Kč na podporu provozu Charitního domu bl. Matky Terezy 

pro matky s dětmi v tísni. 

Festivalem vyvrcholí Dny víry, které u příležitosti 20. výročí založení Diecéze 

ostravsko-opavské pořádá Biskupství ostravsko-opavské. Kompletní program a další 

festivalové informace jsou k nalezení na stránkách www.slezskalilie.cz  

a www.dnyviry2016.cz. 

http://www.radiovaticana.cz/

