
 

2. duben – 8. duben 2018 

DOBA VELIKONOČNÍ, Denní modlitba církve vlastní 

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

2.4. 
Pondělí v oktávu 

velikonočním 

St. Jičín 

 

7:45 

 

na poděkování za přijatá 

dobrodiní, za živou a † 

rodinu a na jistý úmysl/o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Petr/ 

Úterý 

3.4. 

Úterý v oktávu 

velikonočním 
St. Jičín 17:00 

za † maminku a duše 

v očistci 

Středa 

4.4.. 

Středa v oktávu 

velikonočním 
St. Jičín 17:00 

na úmysl otce biskupa 
po mši sv.modlitební společenství 

Čtvrtek 

5.4. 

Čtvrtek v oktávu 

velikonočním 

Petřkovice 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Pátek 

6.4. 

Pátek v oktávu 

velikonočním 

 

     1.pátek v měsíci 

 

St. Jičín 

9:00 
mše sv. v pečovatelském domě 

/o.Petr/ 

16:00 

17:00 

 

 

 

 

svátost smíření 

dětská mše svatá 

na poděkování Pánu Bohu  

za přijaté dary a milosti  

s prosbou na jistý úmysl 
 /o.Petr/ 

v 18:15 – farní rada v klubovně 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Jiří/ 

Sobota 

7.4. 

Sobota v oktávu 

velikonočním 

 

     1.sobota v měsíci 

St. Jičín 8:00 

za † rodiče Janovské, syna 

Františka a Boží ochranu pro 

živou rodinu /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 
mše svatá /o.Jiří/ 

není s nedělní platností 

Neděle 

8.4. 

2. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 

 

Neděle  

Božího milosrdenství 

 

sbírka na kostel 

St. Jičín  7:45 

za farníky /o.Petr/  

po mši sv. krátká pobožnost  

k Božímu milosrdenství 
+ poté otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o.Jiří/ 

Loučka 9:30 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá /o.Dobija/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.cz
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1.4.2018  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

             18./ročník IX. 
Aleluja. Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován,  

- proto slavme svátky s Pánem. Aleluja. 

Ženy jdou k Ježíšovu hrobu. Není to 
pro ně ještě velikonoční jitro radostné, 
vždyť jdou ke hrobu mrtvého. Chtějí 
dokončit pohřební úpravu Ježíšova 
mrtvého těla. U hrobu uslyší otázku, 
kterou rozhodně nečekaly: „Proč 
hledáte živého mezi mrtvými?“  

Proč je to tak překvapilo? Vždyť 
přece slyšely a nejednou z úst samého Pána, že Syn člověka musí trpět, zemřít, 
a třetího dne vstane z mrtvých. Proč jdou tedy třetího dne ke hrobu a nesou 
věci k balzamování mrtvoly? Jejich zbožnost byla zřejmě provázena jakousi 
nevěrou. Nebraly vážně všechno, co jim Pán Ježíš říkal. Se stejnou věřící 
nevěrou se setkáváme i u učedníků. A kus podobné nevěry je i v každém z nás. 
Přicházíme sem dnes s celou křesťanskou Církví slavit Kristovo vítězství nad 
zlem a smrtí. Ale v jistotě tohoto vítězství nežijeme. Kdo pak z nás by mohl 
o sobě prohlásit: „Já žiji vírou ve vzkříšeného Ježíše Krista!“  

I my trpíme nejistotou, co přinese zítřek. I nás svírá smutek, když provázíme 
zesnulé k hrobu. A nejen smutek, ten tam má své místo, ale beznaděj. Mohli 
bychom se takto dívat na smrt, kdybychom věřili, že Ježíš Kristus je živý Pán?  
Pán života? Smíme mluvit o živé víře, jakou měl na mysli Ježíš Kristus, když 
řekl: „Kdo věří ve mne, byť by i umřel, živ bude?“ Můžeme nazvat živou vírou 
ve vzkříšení tuhle naši věřící nevěru? U lidí kolem sebe se nejčastěji setkáváme 
s jinou formou nevěry. V jejich každodenním životě se Bůh prostě nevyskytuje. 
Takovým říkáme praktičtí ateisté. Většinou nemají nic proti Bohu, ale také nic 
pro něho. Bůh v jejich životě nehraje žádnou roli. Jeho působení nikdy nezažili. 
Získali dojem, že když to chtějí v životě někam dotáhnout, musí si pomoci sami. 
Proč lidé nevnímají, nezažijí Boží působení? Protože nemají správné přijímací 
antény. Mají báječné antény radarové, televizní, radiové, ale těmi není Bůh 
postižitelný a změřitelný. Je to s nimi jako v té pohádce o krtkovi:  

Krtek žil pod zemí, ryl si tam své chodby, chytal žížaly 

a ponravy. Ale jednoho dne vystrčil svůj růžový rypáček ven 

z kopečku hlíny a užasl: před ním seděla v trávě kobylka. 



Krtek si řekl: Tohle bude jistě nějaká zvlášť dobrá lahůdka k snědku, musím 

zavolat na pomoc rodinu, aby nám neutekla. A tak ze všech stran začali rýt chodby 

ke kobylce. Ale když se k ní doryli a chtěli po ní chňapnout, kobylka se mocným 

skokem vznesla do výšky a krtečci se srazili čumáčky navzájem. Malí se ptali: 

„Tati, kde je ta kobylka?“ A tatínek rozčileně volal: „Zaryla se do země, kde jinde 

by byla. Honem za ní,“ a začali pilně rýt v zemi. A ryjí tak dodnes. Moudrá žába, 

která to vše pozorovala, marně na ně volala: „Je mnoho těch, co hledají v zemi to, 

co je nad zemí. Stálé hrabání v zemi je málo! Není jen jedna říše, ta v zemi.  

Je i říše nad zemí a snad je jich ještě víc!“  

Tak je to. Náš praktický ateista poznal tak jako ten náš krtek jen jednu říši, to, co 
umí osahat, zvážit a změřit. Z dětských představ znal snad Boha podobného duchu 
z Aladinovy lampy: zavoláš ho modlitbičkou, jakousi říkankou, aby přišel a splnil tvé 
přání. Praktický ateista z pohádek vyrostl a dospělou představu o Bohu si nezískal. 
A tak hrdě hlásá, že proti blesku nepotřebuje svěcenou vodu, protože má 
hromosvod, proti moru se brání očkováním a ne prosebnou pobožností. Marně mu 
budete vysvětlovat, že my, věřící křesťané si také chráníme dům hromosvodem 
a tělo očkováním, ale navíc, že jsme za přírodními zákony zahlédli jejich Původce. 
Navíc že jsme zažili Boží lásku, která nám dává odvahu do životních trampot 
a naději do budoucnosti v životě i za smrtí.  

Velikonoční svátky jsou každoročně novou příležitostí k zažití této lásky živého 
Ježíše. I k nám se blíží Pán, diskrétně, jemně, 
protože opravdová láska se nikdy nevnucuje,  
ta se jen nabízí. Lidé si nabídku lásky také dávají 
jemně, znameními: úsměvem, mrknutím, slovem 
pozdravení, květinou. Bůh to dělá také tak: 
upozorňuje na sebe krásou květiny, přírody, zázraky 
moudrosti a krásy v mikrokosmu i makrokosmu.  

Jiným Božím znamením je naše srdce, jeho touha po lásce, bratrství, 
společenství, po radosti. Třetím nejdůležitějším znamením, ve kterém se k nám Bůh 
přibližuje, je Ježíš. V Ježíši se nám přiblížil až do lidských rozměrů, do našeho 
lidského světa. V Ježíši nám dává příležitost vytušit a zahlédnout lásku nebeského 
Otce. Ale všechna tahle znamení jsou právě jen znamení, nejsou to důkazy. 
Znamení si můžeš všimnout, můžeš je pominout a přehlédnout. Bůh se nevnucuje, 
protože k lásce nelze nikoho donutit. Jak jemnocitný je Nekonečný Bůh k nám 
krtečkům! Kéž tedy i my dokážeme hledat živého Ježíše aspoň s nedůvěřující vírou 
a láskou žen z dnešního evangelia.  

I nám Pán Ježíš vykládá Písmo.  

I nám láme chléb svého Těla.  

I nám se dnes říká: „Nehledejte už živého mezi mrtvými!  

Přijměte život vykoupený a vítězný,  
radost, kterou ani smrt nemůže zničit.“ 

http://rkc-jestrebihory.pontte.eu/Dokumenty/Zmrtvýchvst-ABC.pdf 

Různá oznámení 

NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 
Dne 5. května 2000 byl vydán dekret Kongregace pro bohoslužbu a svátosti, 
kterým byla ustanovena 2. neděle velikonoční jako Neděle Božího 
milosrdenství. Pán Ježíš totiž obdařil tento svátek velkými přísliby. Největší 
z nich je spojen se svatým přijímáním přijatým v tento den. Je to příslib 
„úplného odpuštění vin a trestů“, čili stejné milosti, kterou dostáváme 
pouze ve svátosti křtu. Přípravou na svátek má být novéna, která začíná na 

Velký pátek. Novéna spočívá v denní modlitbě korunky k Božímu 
milosrdenství.  V den svátku Božího milosrdenství Ježíš pak chce zahrnout lidi 
nejen spásonosnými milostmi, ale rovněž časnými dary. Mají-li mít věřící 

užitek z velkých darů, které chce Pán dát každému člověku, je třeba, aby byli 
v milosti posvěcující (po svátosti smíření), aby neměli zalíbení v žádném 
hříchu, aby plnili podmínky úcty k Božímu milosrdenství (důvěra a činná láska 
k bližnímu) a přistoupili v ten den k „prameni života“, čili ke sv. přijímání. 

Dne 29. června 2002 vydal Svatý stolec dekret, kterým udělil Jan Pavel II. 
plnomocné odpustky všem, kteří se o slavnosti Božího milosrdenství 
zúčastní v chrámě jakékoliv pobožnosti k Božímu milosrdenství. 

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

kostela v obětním průvodu na 2.neděli velikonoční – 8. dubna, kdy budeme slavit 

neděli Božího milosrdenství. Výtěžek vaší postní almužny pošleme 
prostřednictvím Charity do Indie adoptivnímu chlapci naší farnosti - Prajwalovi, 

který díky vaší 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. 
 

FARNÍ RADA 

V pátek 6. dubna 2018 v 18:15 hodin se ve farní klubovně uskuteční setkání 
farní rady s o.Petrem. Na programu bude rozhodnutí o opravách ve farnosti 

a organizace noci kostelů na Starém Jičíně a ve Starojické Lhotě. Zveme tedy ty 
z vás, kteří se chtějí do Noci kostelů aktivně zapojit.  
 

V soustředěném tichu Velkého pátku se rozzáří lůžko Pána Ježíše 

proměněné v nejskvostnější oltář světa.  

Přeji vám všem, aby letošní Velikonoce byly neuhasitelným zdrojem 

světla Kristovy lásky  

na společné pouti k pravdě, lásce a věčnému životu. 

CHRISTUS SURREXIT VERE! ALELUJA! 

 Z celého srdce žehná P.Petr Dokládal 


