
 

17. dubna – 23. dubna 2017, DOBA VELIKONOČNÍ 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

17.4. 

Pondělí v oktávu 

velikonočním 

St. Jičín 7:45 

na poděkování za přijaté dary  

a milosti s prosbou o ochranu 

Panny Marie a za duše v očistci 
/o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 

Úterý 

18.4. 

Úterý v oktávu 

velikonočním 
St. Jičín 

15:30 

17:00 

 

 

 

pohřeb – Petr Janík  

za †Františka Hasala, † rodiče, 

dar zdraví pro živé rodiny, 

Boží ochranu a požehnání 

Panny Marie  

Středa 

19.4. 

Středa v oktávu 

velikonočním 
St. Jičín 17:00 

na poděkování Pánu Bohu za 

přijatá dobrodiní, za † rodiče, 

dva syny, duše v očistci, 

ochranu Boží a Panny Marie 

pro živé rodiny  

modlitební společenství 

Čtvrtek 

20.4. 

Čtvrtek v oktávu 

velikonočním 

Palačov 16:00 mše svatá   

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

21.4. 

Pátek v oktávu 

velikonočním 

 

Sv. Anselm,  

učitel církve 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá  

na poděkování Pánu Bohu  

za obdržené dary a milosti,  

s prosbou o dar zdraví, Boží 

požehnání a ochranu Panny 

Marie pro celou rodinu  

a za duše v očistci 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

22.4. 

Sobota v oktávu 

velikonočním 
St. Jičín 17:00 

za † Ludmilu a Vojtěcha 

Jakůbkovy, za bratra Vojtěcha 

a všechny Vojtěchy v naší 

vlasti  

Neděle 

23.4. 

2. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

 

Neděle  

Božího milosrdenství 

 

Sv. Vojtěch 

St. Jičín  7:45 za farníky /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz 
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„Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho!“ Ž 117 

Ten, který… 
Ten, který je chlebem života, 

začal svou službu hladem na poušti. 

Ten, který je vodou života, 

skončil svou službu žízní na kříži. 

Ten, který byl znaven, dává pravý odpočinek. 

Ten, který platil daň, je Králem králů. 

Ten, který se modlil, slyší naše modlitby. 

Ten, který plakal, osuší naše slzy. 

Ten, který byl prodán za třicet stříbrných, 

nás vykoupil. 

Ten, který byl veden jako Beránek k zabití, 

je dobrý Pastýř. 

Ten, který zemřel, byl vzkříšen  

a přinesl život všem, kdo v něho věří. 
  



Proč hledáte živého mezi mrtvými? Není tady, byl vzkříšen. 
Ptáte se: 
Jaké je vzkříšení z mrtvých? – to nevím. 
Ptáte se: 
Kdy je vzkříšení z mrtvých? – to nevím. 
Ptáte se: 
Je vzkříšení z mrtvých? – to nevím. 
Ptáte se: 
Není vzkříšení mrtvých? – to nevím. 
Vím jen to, 
nač se neptáte: vzkříšení těch, kteří žijí. 
Vím jen,  
k čemu nás ON volá: ke vzkříšení dnes a nyní.  

(Kurt Marti) 

Zní nám ta básníkova slova možná podivně, ale mají v sobě hlubokou pravdu. 

K jesličkám vede pastýře zpěv andělů. Mudrce vede hvězda na výchově. Ženy z našeho 
příběhu, které kráčí chladným jitrem, opuštěnými jeruzalémskými ulicemi vede „jen“? srdce – 
láska a úcta k mrtvému. Příchod Mesiáše čekal celý národ, jeho zmrtvýchvstání nikdo. Zněly 
jim podivně a neuvěřitelně časté narážky, že ve třech dnech vstane z hrobu. Ani tyto tři ženy to 
nečekaly – nesly vonné masti, aby pomazaly mrtvého. Ale nenašly Ježíše v hrobě – pro živého 
není místa mezi mrtvými. Není tady, říká prostě a důrazně evangelium. Zatímco země spala, 
došlo k největší události Země. Způsob a okamžik Kristova zmrtvýchvstání halí tajemství.  
Nikdo Ho neviděl vystupovat z hrobu – došlo k tomu beze svědků. 

A přece je vylíčení onoho rána tak silné… Obraz prázdného hrobu je častým symbolem, jímž 
je vyjadřována převratná událost velikonočního jitra. Když řekneme: Hrob je prázdný, kámen 
odvalen, bývá to pokládáno za důkaz, že Ježíš byl vzkříšen, že vstal z mrtvých. Mezi prázdný 
hrob a víru ve vzkříšení je dáno rovnítko. Ženy ovšem přijdou k hrobu, vidí kámen odvalený  
a vůbec nezačnou jásat: Aleluja. Ani je nenapadne prázdnotu hrobu spojovat se vzkříšením. 
Teprve po zvěstování andělů, se rozpomenou na Mistrova slova, jdou ohlásit apoštolům, co se 
stalo. Ale ani Petr, který si prázdnotu hrobu ověří smyslově, nezanotuje: Aleluja. Uviděl a byl 
v úžasu nad tím, co se stalo. 

Prázdný hrob i se svou hlubokou symbolikou nezakládá víru ve vzkříšení. Přehlédnout 
ovšem také nelze. Všude tam, kde nerozumíme, potřebujeme pro svou víru berličky – 
argumenty, fakta, zázraky, senzace. Objektivní fakta ovšem víru nezakládají. K víře vede vždy 
oslovení. Konkrétní oslovení. Jde především o to, co se děje s naším životem. Tím pravým 
prostorem není úzký prostor skalního hrobu v Jeruzalémě, tím prostorem, do kterého Ježíš 
vstává, je náš život, prostor naší víry. My jsme povoláni být svědky jeho vzkříšení. Znamená to, 
že jsme povoláni svým způsobem života dosvědčit: Kristus je živý. Máme osvědčit především 
to, že pro nás je živý a že je živý i v nás. 

Následovat Krista. V celém jeho životě můžeme sledovat jeho solidaritu s lidmi, zejména 
chudými a trpícími. Apoštol Pavel říká: Když jste byli s Kristem vzkříšeni, usilujte o to,  
co pochází shůry, povstaňte i vy k novému životu. Držte se toho, který je a nepřestal být – 
cesta, pravda a život. Potom může básník napsat, že je svědkem vzkříšení živých. 

Na závěr už jen jedno rčení a dvě dobré zprávy. To rčení praví: „Správně vidíme jedině 
srdcem, co je důležité, je očím neviditelné.“ (Exupery) 

Sestry a bratři, skončilo postní období. A žádný kámen není tak těžký, aby jednoho 
dne nemohl být odvalen. Amen. 

/Tomáš chytil, Ota Metyš: V příbytku Božím, Ostrava 2009, 

 kniha je dostupná v naší farní knihovně/ 

Různá oznámení 

Křesťan na křižovatce duchovních cest 
Zveme Vás na jednodenní duchovní obnovu, kterou povede sestra 
Veronika Barátová. Přiblíží úskalí a nebezpečí nových duchovních 
směrů, jako jsou např. New Age, různé ezoterické praktiky  
a andělské fenomény, které se v současné době nabízejí všude 
kolem nás. Nabídne také cestu, jak se naučit rozlišovat a obstát  
při kontaktu s tímto duchovním světem. 

Jsou všechny duchovní cesty správné? Vedou vždy k Bohu, když o něm mluví a vystupují 
v nich andělé světla? Jak je to s různými léčitelskými směry? 

Veronika bude v přednáškách mluvit o tom, jak rozlišovat různé duchovní směry a zůstat 
na správné cestě. Je velmi důležité umět poznávat skutečné dobro, ale také skryté zlo. 
Během dne bude prostor i pro dotazy, nabízíme zdarma hlídání dětí. 

Jistě máte ve svém okolí někoho, kdo se zajímá o anděly, kameny, věštění z karet, nebo 
další východní směry. Jak rozlišit, zda jde správnou cestou? Jak má křesťan reagovat při 
setkání s vyznavači jiných duchovních směrů? Jak chránit je i sebe? Pokud hledáte 
odpovědi na výše uvedené otázky, je duchovní obnova určena právě vám. 

Akce se uskuteční v sobotu 29. dubna 2017 v kulturním středisku Beseda Otrokovice 
(nám. 3. května 1302). Kromě promluv bude součástí programu mše svatá, modlitba 
chval, příležitost ke svátosti smíření nebo k duchovnímu rozhovoru. Po celou dobu konání 
programu bude zajištěno hlídání dětí zdarma. Cena za účast je 100 Kč/osoba, je možné si 
přiobjednat oběd za cenu 100 Kč.  Přihlašovat se můžete online na 
webu www.duchovniobnova.cz. Více informací na plakátku ve vývěsce. 

Postní almužna 
Milé děti, můžete si připravit skládací papírové kasičky (postničky) a donést je  

do kostela v obětním průvodu na 2.neděli velikonoční – 23. dubna,  

kdy budeme také slavit neděli Božího milosrdenství. Výtěžek vaší postní 

almužny pošleme prostřednictvím Charity do Indie našemu adoptivnímu 

chlapci Prajwalovi, který díky této pomoci může chodit do školy a je vám 

za to nesmírně vděčný. Na nástěnce v předsíni kostela najdete jeho 

fotografii, děkovný dopis a obrázek, který pro vás namaloval. 
 

CHRISTUS SURREXIT VERE! ALELUJA! Z celého srdce přeji všem 

farníkům požehnané svátky plné milostí.  P.Petr Dokládal

http://prihlaska.duchovniobnova.cz/duchovni-obnova-se-sestrou-veronikou-baratovou-otrokovice-duben-2017

