
 

15. května – 21. května 2017, DOBA VELIKONOČNÍ, Žaltář I. týdne 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

15.5. 

 

Pondělí po 5. neděli 

velikonoční 
 

St. Jičín 17:15 

za živou a † rodinu Indrákovu, 

dar zdraví a Boží ochranu 

Panny Marie 

po mši sv. májová pobožnost 

Janovice 16:00 mše svatá 

Úterý 

16.5. 

Svátek sv. Jana 

Nepomuckého, kněze  

a mučedníka,  

hlavního patrona Čech 

St. Jičín 17:00 

za † Jiřinu Janovskou,  

† manžela Karla, rodiče 

z obou stran a živou rodinu 

májová pobožnost 

Středa 

17.5. 

 

Středa po 5. neděli 

velikonoční 

 

St. Jičín 17:00 

za † Antonína Hrušku, 

manželku Ludmilu a † rodiče 

Hruškovy a Kašpaříkovy 

májová pobožnost 

modlitební společenství 

Loučka 17:00 mše svatá  /o.Jiří/ 

Čtvrtek 

18.5. 

Sv. Jana I.,  

papeže a mučedníka 

Palačov - mše svatá přesunuta na 26.5. 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Pátek 

19.5. 

 

Pátek po 5. neděli 

velikonoční 

 

St. Jičín 17:00 

dětská mše svatá 

za † Františka Heralta, † dvě 

manželky a živou a † rodinu 

Heraltovu a Bezděkovu a 

ochranu Boží a Panny Marie 

májová pobožnost 

Bernartice 17:30 mše svatá 

Sobota 

20.5. 

Památka sv. Klementa 

Marie Hofbauera, kněze 

 

Sv. Bernardina Sienského, 

kněze 

St. Jičín 
 

17:00 

 

za † maminku, tatínka a živé 

rodiny, Boží ochranu a Panny 

Marie 

křest: Valerie Košutová 

májová pobožnost 

Neděle 

21.5. 

6. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

 
Den modliteb za 

pronásledované křesťany 

 

sbírka na TV NOE 

St. Jičín  7:45 

za † Martu Kovařčíkovou, 

manžela, dva syny, za řeholní 

sestru Radimu Pavlíkovou,  

za dar zdraví a Boží požehnání 

pro živou rodinu   /o.Petr/ 

májová pobožnost 

Bernartice 9:15 mše svatá /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:00 mše svatá /o.Petr/ 
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„Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství, jak doufáme v Tebe“ Ž 33 

D e n    m a t e k  
Sestry a bratři, dnes je druhá neděle v květnu a my víme, že tento den je věnován maminkám, 

v kalendáři čteme – Den matek. Přestože v Písmu najdeme spoustu věrných, vytrvalých, zodpovědných 
žen a matek, tak jeden příklad stojí nade všemi. Je to Marie, Matka Páně, kterou bychom neměli v tento 
den opomenout. Známe dva výrazné a tak velmi odlišné mezníky jejího mateřství. 

Nejprve ten krásný dar, početí děťátka, touženého a očekávaného Spasitele, který je světlem pro celé 
lidstvo. Celá vánoční zvěst je naplněna a protkána tímto Božím činem, kdy Bůh vstupuje jako malé dítě 
do tohoto světa skrze čistou dívku. Pak je to ovšem druhá věc, bolestná a tragická a tou je, když Marie 
stojí pod křížem svého Syna a dívá se, jak umírá. To je událost pašijová, kterou jsme prožívali před 
nedávnem. Ale co bylo mezi tím? Dnešní evangelní čtení nám trochu napomáhá s vysvětlením. Troufám 
si tvrdit, že v tomto vztahu matky a syna docházelo k neporozumění a k nepochopení. A také k velkému 
překvapení i úžasu. Malý Ježíš je v chrámu a baví se s učenými muži, dokonce jim pokládá otázky  
a na svůj věk rozumně odpovídá. Ale proč o tom dnes mluvíme? 

Protože neporozumění, nepochopení, to je dnes častým jevem mezi rodiči a dětmi. Dokonce se říká, 
že se schyluje ve světě k obrovskému problému a tím má být generační konflikt. Děti používají jiný 
jazyk, jiné prostředky komunikace, než jejich rodiče, a ti zase naopak nerozumí tomu, jak jejich děti už 
nemají zájem o věci, které jim byly tak blízké a samozřejmé. Do toho všeho nám zaznívá výzva 
přikázání: Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj 
Bůh. Ale nesmíme zapomínat i na slova apoštolova: Otcové, nedrážděte své děti ke vzdoru…Ano, 
v dnešní společnosti se hovoří již téměř bez obalu, beze studu, mnohdy s notnou dávkou neslušnosti  
o všem. Najednou slyšíme o matkách, které týrají své děti, které je nechtějí vychovávat, které je i vraždí, 
slyšíme o otcích, kteří nechtějí platit alimenty, a zase o dětech, co vraždí své rodiče i prarodiče, a my 
přestáváme tak trochu chápat, co se to vlastně ve světě děje, ptáme se s obavami, kam ten svět směřuje? 
Přes to všechno chci poukázat na naději, kterou máme, a vlít do našich řad trochu optimismu po těch 
předešlých slovech. 

Je spousta spořádaných rodin, celá řada výborných rodičů, ale i učitelů, vychovatelů, kteří 
s opravdovou láskou přistupují k dětem a snaží se jim vštěpovat to nejlepší podle svého vědomí  
i svědomí. A je spousta hodných a poslušných dětí, které jim dokáží tuto lásku vracet. Jenomže 
ono se o tom nemluví. Proč? Protože to není skandální, to nikoho nezajímá, to je ještě pořád normální, 
kvůli tomu se přece nikdo na televizi dívat nebude, kvůli tomu se bulvární tisk kupovat nebude atd. 

Písmo a příklad Matky Páně nás učí dívat se na věci jinak. Z dějin víme, že byla spousta hrdinů,  
o jejichž činech byly napsány celé knihy a oni byli a jsou slavní a všichni je dobře znají. Ale kde jsou 
ztraceni ti hrdinové všedního dne, ti kteří svou každodenní pracovitostí, pílí, ve slušnosti a spořádanosti 
čelí také spoustě problémů a přece o nich nikdo nepíše a nemluví? 

Heroismus matčina života se uskutečňuje v hluboké, skryté nenápadnosti, v nekonečnosti drobných  
a nejdrobnějších klopot. Hrdinství matky je spojeno jednak s mlčenlivostí, jednak s všedností  
a průměrem. Nezměrná, přirozená láska, která vyzařuje z matky a vytváří takřka životní prostor, v němž 
dítě vyrůstá v osobu, znamená pro samu matku oběť a zřeknutí se sama sebe až ke ztrátě vlastní tváře – 
i tuto oběť máme chápat ve smyslu ryze heroickém, ale zároveň veskrze nepatetickém. Jde o velikost, 
bez níž by nemohl nepřerušen téct proud generací, proud života. 

I když Marie neporozuměla přesně tomu, co její Syn koná a co je mu přiděleno za úkol, 
stála při něm stejně tak, jako každá matka, která miluje své dítě, přes všechno nepochopení  
a překážky stále v srdci uchovává mateřskou něhu a lásku. 

Proto si na závěr dovolím popřát nám všem to, co jsme dnes již slyšeli: Aby děti, ale 
vlastně my všichni, abychom prospívali na duchu i na těle a byli milí Bohu i ostatní lidem.  

/převzato z knihy „V příbytku Božím“, autoři Tomáš Chytil, Ota Metyš/ 



Zjevení Panny Marie ve Fatimě 
/pokračování z minulého čísla farního zpravodaje/ 

3. zjevení – 13. 7. 1917 

13. července na Cova da Iria se děti již modlily se zástupem. Paní přišla  
a zopakovala své prosby. Lucie mimo další prosby požádala o zázrak a Paní ho 
přislíbila v říjnu. Panna Maria řekla, že je třeba se modlit růženec a pak pokračovala: 
Obětujte se za hříšníky a říkejte často, zvláště když přinášíte nějakou oběť: Ježíší, 
dělám to z lásky k tobě, za obrácení hříšníků a na odčinění hříchů proti Mariinu 
Neposkvrněnému Srdci“. Při posledních slovech otevřela Paní ruce a zdálo se,  
že záře proniká zemí a všichni tři viděli jakoby ohnivé moře, v němž byli ďáblové  
a duše, podobné průhledným, černým a bronzově zbarveným žhavým uhlíkům. 

Duše měly lidskou podobu, vznášely se v tom žáru, zmítaly se mezi plameny, které 
z nich šlehaly, a vycházely mraky kouře, padaly na všechny strany jako jiskry  
při obrovských požárech, bez tíhy a rovnováhy za bolestného a zoufalého volání  
a naříkání, které vzbuzovalo děs a rozechvívalo hrůzou. Když vizionáři vzhlédli k Paní, 
řekla jim: „Viděli jste peklo, kam se dostávají duše ubohých hříšníků. Aby je 
zachránil, chce Bůh ve světě zavést úctu k mému Neposkvrněnému 
Srdci. Jestliže lidé udělají, co vám řeknu, mnoho duší se zachrání a bude mír. Válka 
spěje ke konci. Nepřestanou-li však urážet Boha, vypukne za pontifikátu Pia XI. nová, 
krutější válka. Až uvidíte noc ozářenou neznámým světlem, vězte, že to je velké 
znamení, kterým Bůh dává najevo, že potrestá svět za jeho zločiny válkou, hladem, 
pronásledováním Církve a Svatého otce. Aby se tomu zabránilo, přijdu požádat  
o zasvěcení Ruska svému Neposkvrněnému Srdci a o smírné svaté přijímání  
o prvních sobotách v měsíci...“ 

Panna Maria uvedla předpovědi o Rusku, o pronásledování Církve, o utrpení 
Svatého otce i to, že některé národy zmizí z povrchu Země. Oznámení o utrpení bylo 
podmíněné jako v případě 2. světové války. Mnoho se naplnilo, pekelné nebezpečí ale 
stále hrozí. O tajemstvích sdělených v tento den měly děti prozatím mlčet. A Paní 
dodala: Když se budete modlit růženec, opakujte po každém desátku: O můj Ježíši, 
odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny 
duše, zvláště ty, které Tvého milosrdenství nejvíce potřebují. Pak zjevení skončilo 
jako obvykle. 

4. zjevení – 19. 8. 1917 

13. srpna byly děti vezněny na faře a tak ke zjevení došlo později ve Valinhos. Byli 
vyzváni, aby 13.9. přišli na Cova da Iria a denně se modlili růženec. Na dotaz, co  
s penězi, které tam lidé nechávají, dostali odpověď, aby se nechala udělat dvoje 
nosítka pro slavnost růžencové Panny Marie a zbytek sloužil na stavbu kaple a loučila 
se slovy: Modlete se, hodně se modlete a přinášejte oběti a hříšníky, neboť 
mnoho duší přichází do pekla, protože se za ně nikdo neobětuje a nemodlí.“ 

5. zjevení – 13. 9. 1917 

13. září se Lucie, František a Hyacinta museli protlačit zástupem, z něhož na ně 
lidé volali prosby. U dubu se s nimi začali modlit růženec. Paní přišla, opět poprosila  
o modlitbu růžence. Pochválila děti za jejich oběti a stanovila hranice  

pro jejich askezi s provazem (děti spali s utaženým provazem kolem těla). Na 
různé prosby odpověděla, že některé splní, některé ne. Pak se začala vznášet. 

6. zjevení – 13. 10. 1917 

13. října pršelo, na Cova da Iria vybídla Lucie lidi, aby zavřeli deštníky  
a modlili se růženec. Pak přišla „Naše milá Paní“ a řekla Lucii: „Chci ti říci,  
aby zde postavili k mé úctě kapli. Jsem Panna Maria, Královna svatého 
růžence. Dále se denně modlete růženec. Válka spěje ke konci, vojáci se brzy 
vrátí domů.“ Následovala Luciina prosba za nemocné a hříšníky. K jejím 
žádostem Panna Maria řekla: „Některé ano, jiné ne. Musí se polepšit a prosit za 
odpuštění svých hříchů. Ať už víc neurážejí Boha, našeho Pána, byl již tolik 
urážen.“ Pak rozevřela ruce a nechala je ozářit paprsky slunce. Zatímco se 
vznášela, zazářilo její světlo proti slunci. Poté co Paní zmizela  
v nekonečné dáli oblohy, spatřili vedle slunce sv. Josefa s Ježíškem  
a Naší milou Paní v bílém šatě s modrým pláštěm. Sv. Josef žehnal svět  
a rukou dělal kříž. Potom uviděli Pana Ježíše a Pannu Marii Bolestnou.  
Pán Ježíš žehnal svět stejným způsobem jako sv. Josef. A nakonec uviděli 
Paní jako P.M. Karmelskou. 

V té době nastal sluneční zázrak. Ustal déšť, roztrhly se mraky a ukázal 
se sluneční kotouč v podobě stříbrného měsíce, který začal vířivě kroužit jako 
ohnivé kolo metajíce všemi směry pruhy světel v barvách žluté, zelené, červené, 
modré, fialové, které ozařovaly oblaka, stromy, skály i lidi. Pak se na několik vteřin 
zastavilo a nejhýřivější světelné kolo se znovu roztočilo. Pak se znovu zastavilo a 
roztočilo ještě v rozmanitějším oslnivém víření. Pak všichni zažili pocit, jakoby 
se odpoutalo od oblohy a padalo na ně. Lidé padali na kolena do bláta  
a vzbuzovali lítost nad svými hříchy. Tyto výjevy, trvající asi 10 minut, vidělo 
na 70 000 lidí nejen nad místem, ale i ve vzdálenosti více kilometrů. Po skončení 
slunečního úkazu měli lidé šaty dokonale suché, jakoby vůbec nepršelo. 

Fatimská Panna Maria vyzývá k obrácení, pokání, modlitbám za hříšníky. Chce 
jedině to, co její Syn. Jedná se o lásku, které on učí v evangeliu. Ve své lásce  
k nám a za naši spásu šel do krajnosti. Stále jde o záchranu duší, to se neobejde 
bez lásky a ta je naší spásou, neboť Bůh je Láska a žít v lásce znamená  
žít v Bohu. 

Různá oznámení 

DUCHOVNÍ OBNOVA PRO RODINY S DĚTMI na Svatém Hostýně 

Srdečně zveme rodiny s dětmi na víkendovou duchovní obnovu, kterou povede  
Mons. Mgr. Adam Rucki v termínu 2.–4. června 2017. Je připraven souběžný program  
pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání 
dětí pečovateli.   Program: Zahájení: pátek 17.00 mše svatá, 18.00 večeře. 
Pátek, sobota – promluvy kněze, společná modlitba, cesta světla, mše svatá, možnost 
svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem.  
Neděle – dopolední program, mše svatá v bazilice Panny Marie. 
Ukončení:  neděle 12,00 (oběd). 
Přihláška a další informace jsou k dispozici na www.rodinnyzivot.cz.  
Kontaktní osoba: Mgr. Josef Záboj, tel: 587 405 292 
e-mail: zaboj@arcibol.cz 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Adam_Rucki
http://www.rodinnyzivot.cz/
mailto:zaboj@arcibol.cz

