
 

10. dubna – 16. dubna 2017 

SVATÝ TÝDEN, VELIKONOČNÍ TRIDUUM, Žaltář II. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

10.4. 

PONDĚLÍ  

SVATÉHO TÝDNE 
St. Jičín 

16:00 

17:00 

 

 

 

svátost smíření  

za † tatínka, nemocnou osobu, 

duše v očistci, pro živou 

rodinu dar zdraví a Božího 

požehnání Panny Marie 

Úterý 

11.4. 

ÚTERÝ 

SVATÉHO TÝDNE 

Sv. Stanislav,  

biskup a mučedník 

St. Jičín 17:00 

na úmysl otce biskupa  

a za dary Ducha svatého pro 

nového pomocného biskupa 

Mons. Martina Davida 

Středa 

12.4. 

STŘEDA 

SVATÉHO TÝDNE 
St. Jičín 

8:00 

 
16:20 

17:00 

za † Václava Majkuse  

a za živou rodinu 

pobožnost křížové cesty 

modlitební společenství 

Čtvrtek 

13.4. 
ZELENÝ ČTVRTEK 

St. Jičín 17:00 

za živé a nemocné kněze,  

Boží ochranu, Panny Marie  

a dary Ducha svatého 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

14.4. 

 

VELKÝ PÁTEK 

den přísného postu 

 

sbírka na opravy 

chrámů ve Svaté zemi 
(při adoraci u Božího hrobu) 

St. Jičín 

14:00 

 

15:00 
 

 

 

 

pobožnost křížové cesty 

svátost smíření 
OBŘADY VELKÉHO PÁTKU 

celonoční adorace  

(až do začátku Velikonoční 

vigilie Bílé soboty) 

Bernartice 
14:30 

15:00 
pobožnost křížové cesty 
OBŘADY VELKÉHO PÁTKU 

Sobota 

15.4. 

BÍLÁ SOBOTA 

Slavnost 

Zmrtvýchvstání Páně   

Velikonoční vigilie 

St. Jičín 19:00 za farníky /o.Petr/ 

Bernartice 
8-17h 

18:30 

adorace 

mše svatá /o.Jiří/ 

Neděle 

16.4. 

Slavnost 

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ 

PÁNĚ 
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ 

 

velikonoční sbírka  

na kněžský seminář 

St. Jičín  

7:45 

 

14:30 

slavná mše svatá za farníky 
/o.Petr/ 

pobožnost, Te Deum  

Bernartice 9:15 slavná mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 slavná mše svatá /o.Dobija/ 
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„Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ Ž 21 

Věčný jsem a nehledáte mne.  

Všemohoucí jsem a nebojíte se mne. 

Moudrý jsem a nedbáte mne. 

Dobrý jsem a netoužíte po mně. 

Učitel jsem a netážete se mne. 

Spravedlivý jsem a odporujete mně. 

Milosrdný jsem a nedůvěřujete mně. 

Krásný jsem a nemilujete mne. 

Světlo jsem a utíkáte se do tmy ode mne. 

Pravda jsem a nevěříte mně. 

Cesta jsem a bloudíte mimo mne. 

Život jsem a živoříte beze mne. 

Bohatý jsem a nečerpáte ze mne. 

Šlechetný jsem a nesloužíte mně. 

Krev svou jsem za vás prolil a vy nevděkem trýzníte mne. 

Nemůžete si stěžovat na mne, budete-li zavrženi, 

odloučili jste se ode mne a zavrhli jste mne, Boha Spasitele. 

Vzpamatujte se, pokud je čas, dokud moje milost volá vás!  

/Výčitky Pána Ježíše, převzato z katolického kalendáře 2017/ 



Ježíšova smrt - v co věří křesťané 
Poznamenala tě někdy ve tvém životě něčí smrt? Mnoho proroků a osvoboditelů bylo 
zavražděno (hrdinové v odboji, Ghándí, Martin Luther King atd.). Chápeš, že je možné 
nasazovat život kvůli věrnosti nějaké myšlence? Víš něco o Ježíšově smrti? 
 

* Ježíšova smrt je smrt skutečná, nikoli zdánlivá. Bůh nebránil lidem jednat, i když se 
ohrožení týkalo právě Ježíše. Nepostupuje proti nim silou. Není to ale jeho chyba, že Ježíš 
zemřel. Bůh si smrt svého Syna nepřál. Kříž, který se stal znamením křesťanů, nám připomíná 
to, co Ježíš prožil - jeho činy, slova, radost (tedy ne pouze Ukřižovaného) a také to, že Ježíš 
nezůstal mrtev, ale byl vzkříšen. Je znamením, že smrt nemá poslední slovo. Ve své smrti 
obětoval Ježíš vlastní život, umírá v lásce a tím nám otevírá cestu.  

- Je toto všechno pro nás dobrá zpráva? 
 

CO ŘÍKAJÍ EVANGELIA  
* Ježíš měl s některými lidmi velké problémy: 
- se svou vlastní rodinou - byla lehce znepokojená (Mk 3, 20 - 21; 31 - 35). 
- se svými učedníky - někdy se jich zmocňovala úzkost (Mt 8, 23, - 27), nebo byli překvapeni (Mt 19, 27 - 30), 
jindy zase ctižádostiví (Mk 10, 35 - 40). Byli by si přáli rychlejší a snazší vítězství nad farizei - ti byli 
sice velmi věřící, ale až moc uzavření ve svých nařízeních (Mt 12. a 13. kap.), nad kněžími a zástupci 
Chrámu- těm se nelíbilo, že Ježíš vyvolává neklid mezi lidem (Mt 21, 23 - 27), nad zákoníky, vykladači 
Zákona, kteří byli někdy otřeseni Ježíšovou odvahou a svobodomyslností (L 20, 45 - 47), nad širokou 
veřejností, sice nadšenou, ale velmi vrtkavou, rychle a snadno zklamanou (Mt 11, 16 - 19). 

* Ježíš byl odsouzen - kvůli svému poselství, které vadilo lidem. Jeho odpůrci byli mocní  
a bdělí - skupina jeruzalémských kněží jej nechala zatknout a předala ho římským nadřízeným. 

* Ježíšovy poslední chvíle:  
- čtvrtek (Zelený čtvrtek) - Ježíš naposledy povečeřel se svými učedníky a nabídl svůj život 
- pátek (Velký pátek) - po noci naplněné výslechy, byl Ježíš odsouzen, přibit na kříž, na němž 
odpoledne zemřel a byl položen do hrobu 
- sobota (Bílá sobota)- den, který je pro Židy svátkem, je dnem smutku 
- neděle ráno (Neděle velikonoční) - ženy přišly ke hrobu, aby dokončily obvyklé pohřební 
úkony. Ježíš tam ale nebyl, byl vzkříšen  
 

Riskujeme-li, že ztratíme něco ze svého života, ze svého klidu, abychom uhájili něco 
důležitého, neznamená to, že se tak trochu účastníme na tom, co prožil Ježíš? Zemřít pro 
Ježíše - to se stává i dnes - ještě stále existují mučedníci. Jednou za rok, na Velký pátek,  
se křesťané scházejí a rozjímají o Ježíšově smrti. Poslouchají toto vyprávění. Nebylo by dobré, 
kdybys to také udělal? 
 

K ZAPAMATOVÁNÍ 
Ježíšova slova: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne."  
(Mt 16, 24) 

/z knihy Cesta víry I. díl - Příprava na křest a první svaté přijímání, 

autor Pascal Thomas/ 

 

POSTNÍ AKTIVITA (NEJEN) PRO DĚTI – PROMĚNA SRDCE 

Květná neděle 

Evangelium: Ježíšův vjezd do Jeruzaléma (Mt 21,1-11; pašije: Mt 26,14-27,66) 

Téma: Květná neděle je připomínkou Ježíšova vjezdu  
do Jeruzaléma a toho, co potom následovalo. Lidé vítali Ježíše jako 
svého krále a provolávali mu slávu. Ale o něco později volali na Piláta: 
„Ukřižuj ho!“ Lidé si představovali jiného krále, ne toho, který přijímá 
utrpení. Chtěli mít krále podle své představy, podle svého obrazu. 

I nám lidem by se mohlo stát, že chceme mít Boha podle svého obrazu – Boha, který splní 
všechna naše přání, Boha, který nedopustí žádnou bolest, Boha, který zatočí s těmi, kdo v 
něj nevěří… atd. Ale Bůh sám v osobě Ježíše Krista je jiný. Bere na sebe lidské utrpení, 
aby nám ukázal, že i v utrpení je nám Bůh blízko a že smrt v životě nemá poslední slovo. 

Úkol: Přinést domů větvičku z bohoslužby Květné neděle a umístit ji např. za kříž  
na zdi. Dobře prožít Svatý týden a Velikonoce. 

Modlitba: Pane Ježíši, děkuji ti za to, že jsi na sebe vzal utrpení a smrt, abys nás hříšné 
zachránil. Buď vždycky mým králem, i kdyby tebou a tvou církví druzí pohrdali. 

Různá oznámení 

Celonoční TICHÁ ADORACE z Velkého pátku na Bílou sobotu 14.- 15. 4. 2017 

- zapište se, prosíme, do rozpisu na listinu v předsíni kostela 

Je třeba, aby v kostele byli přítomni minimálně dva lidé, ale samozřejmě 
může přijít libovolný počet věřících. Dvojice, která je na určitou hodinu 
zapsaná v listině, počká do vystřídání na další farníky, kterým otevře boční 
vchod do kostela. Hlavní vchod bude uzamčen. Adorace bude probíhat  

od skončení Velkopátečních obřadů do zahájení Velikonoční vigilie Bílé soboty. 

Jak lze s užitkem strávit závěr postní doby? Jednou z více možností (vedle 
pobožnosti křížové cesty, adorace u Božího hrobu aj.) může být také shlédnutí 

pěkného křesťanského filmu, na který jste srdečně zváni. Tentokrát 
doporučujeme poutavý příběh 12leté dívenky Clancy (anglický se slovenskými 

titulky). Je vhodný pro děti a mládež. Promítání se uskuteční v kinosále Staré 
školy na Velký pátek 14. 4.po skončení Velkopátečních obřadů cca v 17 hod.  

 

http://www.pastorace.cz/Knihovna/Cesta-viry-I-dil-Priprava-na-krest-a-prvni-svate-prijimani.html

