
Na sváteční a nedělní mše svaté je třeba se přihlásit na seznam, který najdete v předsíni kostela.  

5. dubna – 11. dubna 2021, DOBA VELIKONOČNÍ  

Den Liturgická oslava Místo Čas Úmysl mše svaté 

Pondělí 

5.4. 

PONDĚLÍ 

V OKTÁVU 

VELIKONOČNÍM 

St. Jičín 9:45 

na poděkování Pánu Bohu  

a Panně Marii za přijaté milosti,  

za dar zdraví, za † manžela 

Františka, † rodiče, † sestru, 

s prosbou o Boží požehnání  

a ochranu Panny Marie pro živé 

rodiny 

St. Lhota 11:15 mše svatá                       

Úterý 

6.4. 

ÚTERÝ 

V OKTÁVU 

VELIKONOČNÍM 

- -  není mše svatá 

Středa 

7.4. 

STŘEDA 

V OKTÁVU 

VELIKONOČNÍM 

St. Jičín 16:30 

na poděkování za dar života pro 

syna a vnoučata s prosbou o dary 

Ducha svatého do dalších let a za 

celou zemřelou rodinu a za duše 

v očistci 

Čtvrtek 

8.4. 

ČTVRTEK 

V OKTÁVU 

VELIKONOČNÍM 

- -  není mše svatá 

Pátek 

9.4. 

PÁTEK 

V OKTÁVU 

VELIKONOČNÍM 

St. Jičín 16:30 

za † tatínka, dvoje rodiče, duše 

v očistci a ochranu Boží a Panny 

Marie pro živé rodiny 

Sobota 

10.4. 

SOBOTA 

V OKTÁVU 

VELIKONOČNÍM 

St. Jičín 8:00 

za † rodinu a na poděkování 

za přijatá dobrodiní s prosbou 

o ochranu Boží a Panny Marie 
+ po mši sv. návštěva nemocných  

Neděle 

11.4. 

2. NEDĚLE 

VELIKONOČNÍ 
 

Neděle  

Božího milosrdenství 
 

sbírka na kostel 

St. Jičín 

9:00-

9:30 možnost přijetí sv. přijímání 

 

9:45 

 

na poděkování za Boží 

milosrdenství s prosbou o vedení 

Duchem svatým a ochranu Panny 

Marie pro celou rodinu a za duše 

v očistci 

St. Lhota 11:15 mše svatá                       

Webové stránky farnosti Starý Jičín: http://farnostsj.cz 

Administrátor farnosti: P. Paweł Dobija, Dolní 250, Mořkov, tel. 739 244 464. 

Příležitost ke svátosti smíření je 30 minut před každou večerní mší svatou. 
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Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
            4.4.2021                                                     19. / ročník XII. 

Kristus, náš velikonoční beránek, je obětován, proto slavme svátky s Pánem. 

Velikonoční úvaha kardinála Dominika Duky 
Stojíme na prahu nejdůležitějších křesťanských svátků v roce – Velikonoc. V jejich 

slavení – s respektem k aktuálním vládním opatřením – nám nezabrání ani čínský 
virus. Dovolte mi osobní vzpomínku, která se mi v těchto dnech vrací: ve věznici 
Na Borech jsem před lety prožil Velký pátek v korekci a celý den jsem šrouboval 
spínače do telefonních ústředen. Uvědomil jsem si, že Velký pátek 
není jen procítěný zpěv, ale připomíná také to, že člověk někdy musí 
zatnout zuby a současnou situaci vydržet. 

Velikonoce vznikají v místech, kde se rodí kultura a civilizace. 
Pastýři, o kterých čteme v Bibli, tu na jaře obětují prvorozeného 
beránka ze svého stáda. A tato první oběť je základním prastarým principem, 
darováním božstvům. Je to oběť i společné stolování. První žně pak provází obětování 
nekvašeného chleba, který připomíná cestu židovského národa z egyptského otroctví 
do zaslíbené vlasti. 

Kalich, kterým Kristus při velikonoční večeři připíjí, je také kalichem obětování. 
Biblický pohled vidí člověka jako tělo – proto si třeba podáváme ruce – a na druhou 
stranu krev, která představuje vnitřní život, duši. Ale i tu dává Kristus, jako lidstvo od 
počátku, otci. Vzpomeňme na jeho poslední slova na kříži: „Do tvých rukou poroučím 
svého ducha.“ Ježíšova velikonoční večeře se tedy stala obětní večeří, kdy obětí byl 
on sám, on sám tu oběť dobrovolně přijal a uskutečnil ji pak na kříži odevzdáním celého 
svého života. 

Ve Velikonocích nalézáme identitu člověka, který k někomu patří a který je pro 
svobodu ochoten riskovat vše, i život. Naše kultura je s nimi 
nesmírně spojena, všechny oltáře a všechny kaple jsou staveny pro 
slavení Kristovy velikonoční večeře, která je předehrou pro Velký 
pátek a jeho smrt na kříži. Velikonoce by ale byly jen velkým 
pohřbem, kdyby nebylo noci z Bílé soboty, která se promění 

ve velikonoční ráno a kdy slyšíme slova Máří Magdalény: „Viděla jsem ho, on žije.“ 

 Letos budeme slavit už druhé Velikonoce za určitých omezení. Kostely i bohoslužby 
zůstanou přístupné, ale jenom tak, aby bylo možné dodržet všechna potřebná opatření. 
Važme si toho. Kolikrát je v minulosti museli naši předkové slavit potají, protože byli 
pronásledováni, a mnozí z nich pozavíráni? Není to tak dávno, a takové Velikonoce 
jsem slavil i já, jednou i v komunistickém vězení. Bůh však ke mně promluvil i tehdy, 
když jsem na Velký pátek musel na směnu šroubovat spínače telefonních ústředen, 
určených pro Jižní Ameriku. 

Ano, letos přijdeme o radost z lidové tradice, spojené s pomlázkou, návštěvami 
a folklorem, tradičně spojených se svátky jara. O co nás ale nepřipraví ani smrtící 
čínský koronavirus, je radost ze vzkříšeného Krista a jeho konečného vítězství 
nad smrtí. Velikonoce v tomto ohledu nejde zrušit, ani zakázat. 

Požehnané Velikonoce 2021 přeje, Dominik kardinál Duka 
/www.cirkev.cz/ 

http://farnostsj.cz/


Pane Ježíši Kriste, klaníme se ti. 

Ty jsi i ve svaté hostii Zmrtvýchvstalý, 
vítěz nad hříchem a smrtí. 

Svou smrtí jsi naši smrt přemohl,  

svým vzkříšením jsi položil základ pro naše vzkříšení.  
Naše radost je nesmírná. Připojujeme se ke svaté církvi,  

která ve velikonoční době nahrazuje četné modlitby  
a antifony jásavým ALELUJA. Učiňme i my nyní ono 

ALELUJA předmětem našeho rozjímání. 

o   Když se někdo dozví radostnou zprávu, která je 
tak veliká a nečekaná, že se mu zatají dech, nenalézá slov. Samým 
pohnutím je schopen jen mlčet nebo vzlykat. Když se mu konečně 
rozváže jazyk, vyrazí ze sebe výkřik radosti. Naším jásavým zvoláním je 
aleluja. Nejblaženější zvěst, která kdy v dějinách lidstva byla oznámena 
a předána, zní: „Pán vpravdě z mrtvých vstal!“ 

o   Je jen málo slov, která se nepřekládají do domácího jazyka. K nim 
patří bezpochyby aleluja. V žádném jiném jazyce nenalezneme 
plnohodnotný výraz, který by se stejnou úsporností, hloubkou a plností 
mohl vyjádřit velikonoční radost církve, která živelně vyvěrá na povrch 
jako žhavá láva ze sopečného jícnu. Ačkoli latina jako církevní jazyk 
v současnosti ustupuje do pozadí, aleluja zůstává společným 
vyjádřením nerozdílné slavnostní radosti. 

o   Aleluja zpívá černoch v bambusové chatrči, aleluja jásá Eskymák 
v ledovém přístřešku, aleluja pěje Američan v mrakodrapu. Ani naši 
odloučení bratři neznají jiný způsob, jak vyjádřit velikonoční radost, 
než zpěvem aleluja. Se všemi křesťany na celém světě zpíváme stále 
znovu a znovu aleluja. 

o   Aleluja pochází z hebrejštiny a znamená: „Buď veleben Jahve!“ 
Již Izraelité Starého zákona rozhlašovali svou radost nad vítězstvím 
Mesiášovým, které jim bylo přislíbeno, avšak ještě ne darováno, 
v pohanském světě, který je obklopoval. Mohli se ovšem radovat 
z budoucí radosti. Ve chvále znějící v aleluja jsme sjednoceni i s miliony 
věřících židů předkřesťanské doby. 

o   Aleluja je nejčastějším slovem v ústech křesťanstva, nejstarším 
slovem liturgického jazyka Starého i Nového zákona. Je označováno 
za „kapku nebeských slastí“. Provoláváme a zpíváme je na zemi,  
ale naše radost je vpravdě nebeská. Aleluja pro nás není příslibem 
pozemských slastí, nýbrž zárukou vzkříšení k věčném životu na onom 
světě. I pro nás je radost vyzpívaná v aleluja v jistém smyslu pouze 
radostí předjímající, je závdavkem a předtuchou ráje. 

/z knihy „Vždyť jsem to já“ – Rozhovory s Pánem Ježíšem před svatostánkem, napsal P.Leo Kuchař, vydalo nakl.Cesta 1997/ 

 
/Ježíš žije, www.btm.cz/ 


