
22. dubna – 28. dubna 2019   

DOBA VELIKONOČNÍ  

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

22.4. 

Pondělí v oktávu 

velikonočním 

St. Jičín 7:45 

za živou a † rodinu 

Hrachovcovu a Jakůbkovu  

a na jistý úmysl  /o.Petr/ 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o. Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o.Pawel / 

Úterý 

23.4. 

Úterý v oktávu 

velikonočním 
St. Jičín 17:00 

za † Vojtěcha Macháně, 

duše v očistci, za živou  

a † rodinu, ochranu Boží  

a Panny Marie /o.Petr/ 

+ křest: Damián Vácha 

Středa 

24.4. 

Středa v oktávu 

velikonočním 

 
Sv. Jiří 

St. Jičín 17:00 

za † rodiče a prarodiče,  

za duše v očistci,  

na poděkování za přijatá 

dobrodiní a vyprošení další 

pomoci a ochrany Boží a 

Panny Marie pro živé rodiny 
+ po mši sv. modlitební společenství 

Čtvrtek 

25.4. 

Čtvrtek v oktávu 

velikonočním 
 

Sv. Marek 

Hůrka 16:00 mše svatá  /o.Petr/ 

St. Jičín 17:00 za živé a † dobrodince /o.Petr/ 

Bernartice 17:30 mše svatá  /o.Pawel / 

Pátek 

26.4. 

Pátek v oktávu 

velikonočním 

 

St. Jičín 

15:00 pohřeb – Václav Biskup  

17:00 

za † Františka a † Jiřinu 

Hasalovou, † rodiče, dar 

zdraví a Boží ochranu pro 

živé rodiny  /o.Petr/ 

Sobota 

27.4. 

 

Sobota v oktávu 

velikonočním 

 

St. Jičín 
17:00 

za † Františka Pavlíka,  

† dvoje rodiče a ochranu 

Panny Marie pro živou 

rodinu /o.Petr/ 

+ křest: Klaudia Navrátilová 
18:00 TICHÁ ADORACE (do 22:00) 

Neděle 

28.4. 

2. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Neděle  

Božího milosrdenství 
 

Sv. Petr Chanel  
a Ludvík Maria Grignion 

St. Jičín  7:45 

za farníky /o.Petr/ 

+ po mši sv. krátká pobožnost 

k Božímu milosrdenství 
+ otevřena farní knihovna 

Bernartice 9:15 mše svatá  /o. Petr/ 

St. Lhota 10:45 mše svatá  /o. Pawel/ 

Webové stránky farnosti Starý Jičín: farnostsj.wz.cz
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  21.4.2019  Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

                                                                          21./ročník X. 
Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. ALELUJA. 

Toto znamená věřit ve vzkříšení 
Až uvidíš bouřku, která tříští les, 

zemětřesení, které mává zemí,  

řekni si: „Věřím, že les se obnoví,  

že se země vrátí do své nehybnosti.“ 
 

Když tě bude hřích škrtit a bude ti, jako by ses dusil, 

řekni si: „Kristus vstal z mrtvých 

a já vstanu ze svého hříchu.“ 
 

Když ti bude stáří a nemoc ztrpčovat život, 

řekni si: „Ježíš vstal z mrtvých 

a učinil nové nebe a novou zemi.“ 
 

Když uvidíš svého syna utíkat z domova, 

a tvé sny se ti rozplynou, řekni si: 

„Můj syn Bohu neunikne, Bůh ho miluje“. 
 

Až si povšimneš, že láska kolem tebe uhasíná, 

až se ti bude zdát, že svět je porážkou Boha, 

až ti bude nevolno ze zmatku, teroru, a válek, 

řekni si: „Ježíš zemřel a vstal, aby přinesl spásu.“ 
 

Až někdo z tvých blízkých bude na smrtelné posteli 

a budeš hledět na jeho smrtelnou úzkost z odloučení,  

řekni jemu i sobě: „Uvidíme se v království Božím.“ 

Tohle znamená věřit ve vzkříšení ! 
/Carlo Carretto: Myšlenky na každý den,  www.velikonoce.vira.cz/ 



Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“,  

neboli „prvního dne po sobotě“  

(která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). 

Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské  

a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně 

scházet k eucharistickému „lámání chleba“  

a tento den nazvali „dnem Páně“. 

Každá neděle v roce je tedy „oslavou Velikonoc“ - zpřítomněním 

Kristova vykupitelského činu, ze kterého můžeme čerpat posilu  

pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání. 

„Neděli slavíme kvůli zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista  

a činíme tak nejen o Velikonocích, ale také každý týden.“ (Inocenc I) 

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. 

 

POKOJ a DOBRO 
„ALELUJA, PÁN VSTAL Z MRTVÝCH“ 

S radostí a vděčností prožíváme toto největší tajemství dějin spásy. 
Z celého srdce vyprošuji všem farníkům a lidem dobré vůle milost 

Boží a zakoušení pokoje v životě všech, církve a společnosti. 
Jsem vděčný za pomoc a posilu ve službě v naší farnosti  

a ujišťuji o svých modlitbách. Děkuji také všem představitelům 
obce, všem, kdo mně pomáhají v osobním životě. Nesu vás v srdci  

a myslím také na ty, kteří nás na pozemské pouti předešli. 
Všem žehnám, P.Petr Dokládal 


