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Otevření brány milosrdenství 

 

V neděli 13. 12. jsme se vypravily do Olomouce na obřady otevření brány 
milosrdenství. Začaly jsme v kostele Panny Marie Sněžné modlitbou růžence. Pak za zpěvu 
hymnu svatého roku došli kněží, jáhni a biskupové k oltáři; pak biskup vyzval přítomné, aby 
chválili Boha a dobrořečili mu. 



Začaly vstupní modlitby a po nich byl lid vyzván k průvodu slovy: Bratři a sestry, 
vyjděme v Kristově jménu: Kristus je cesta, která nás rokem milosti a milosrdenství povede.  

Všichni se vydali na cestu ke katedrále, když se nám podařilo z množství lidí vyjít z 
kostela, uviděly jsme další postřelmovské farnice a pozdravily se s nimi. Rozhlížely jsme se 
po čele průvodu, neviděly ho. Davy proudily několika směry, vydaly jsme se tím nejkratším 
ke katedrále a dostaly se až k ozdobené bráně. Tam už čekalo mnoho lidí a po nějaké době 
jsme slyšely zpěv litanie ke všem svatým – průvod se blížil. Pan arcibiskup poklepal dvakrát 
berlou na bránu a zvolal: Otevřete brány spravedlnosti, vejdeme, abychom dosáhli brány 
milosrdenství a odpuštění. Brána se otvírala a arcibiskup pokračuje: Toto je brána 
Hospodinova, projděme jí, abychom dosáhli milosrdenství a odpuštění. Co se nám hlavou 
honilo, to se nedá ani popsat, byly to silné okamžiky. 

Pak mu byl podán evangeliář, sbor zpíval antifonu: Já jsem dveře, praví Pán. Kdo vejde 
skrze mne, bude zachráněn; bude moci vcházet i vycházet a najde pastvu. Opět jsme vnímaly 
hluboká Boží slova a uvažovaly, co pro nás znamenají, kam nás chtějí posunout. Celý průvod 
vešel do katedrály a tam se mše svatá dokončila.                                                            Z+M 

 

 

 

Z kázání svatého Lva Velikého, papeže  

Duchovní očišťování postem a milosrdenstvím 

Nejmilejší, země je plná Hospodinovy milosti. To platí v každé době. Vždyť příroda je 
každému věřícímu přímo školou uctívání Boha. Nebe i země, moře a vše, co je v nich, 

dosvědčují dobrotu a všemohoucnost svého původce a podivuhodná krása služebných 
živlů nutí rozumného tvora k tomu, aby náležitě vzdával Tvůrci díky. 

A přesto se nám v těchto dnech, kterým tajemství obnovy člověka vtisklo mimořádný 
charakter a které podle pevného řádu těsně předcházejí velikonočnímu svátku, zvlášť 



Jdu k milosrdnému Otci. 

ukládá, abychom se ještě lépe připravili a duchovně očistili. 
Přímo k podstatě velikonočních svátků totiž patří, že se celá církev má radovat 

z odpuštění hříchů. To platí nejenom pro ty, kteří se znovu rodí ze svátostného křtu, ale i 
pro ty, kteří již dříve byli přijati za Boží děti. 

I když z nás totiž vytváří nové lidi zásadním způsobem koupel znovuzrození, přece se 
všichni potřebujeme každodenně očišťovat od rezu smrtelnosti. A není mezi námi nikdo, 
kdo by se na své cestě kupředu neměl snažit, aby byl stále lepší. Celkově je třeba zaměřit 
všechno úsilí k tomu, aby při oslavě dne vykoupení nebyl nikdo v zajetí svých starých 
chyb. 

Proto tedy, nejmilejší, to, co má dělat každý křesťan v každé době, je nyní třeba dělat 
ještě horlivěji a zbožněji, aby se apoštolské ustanovení o čtyřicetidenním postu neplnilo 
pouze újmou v jídle, ale abychom se co nejvíce zdržovali zlého. 

Není nic užitečnějšího než spojit s rozumným a svatým postem skutky milosrdenství. 
Tímto společným slovem milosrdenství rozumíme nejrůznější chvályhodné skutky 
zbožnosti a lásky, takže i při nestejných možnostech mohou věřící prokázat stejného 
ducha milosrdenství. 

Neboť lásce, kterou jsme zavázáni stejně vůči Bohu i vůči člověku, nikdy nestojí 
v cestě tolik překážek, že by nemohla svobodně usilovat o dobro. Podle andělských slov: 
Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle se každý člověk posvěcuje 
nejen tím, že má dobrou vůli, ale i tím, že uskutečňuje pokoj, když bližním, kteří strádají 
jakoukoli nouzí, prokazuje účinnou lásku. 

Skutky lásky mají značně široké pole působnosti: Opravdovým křesťanům se tu nabízí 
velké množství možností, takže se na dávání almužny mohou podílet nejen bohatí, kteří 
žijí v nadbytku, ale i středně zámožní a chudí. Neboť i když nemají pro štědrost stejné 
hmotné prostředky, jsou přece stejní ve svém smýšlení. 
 

 

Pánem života a smrti byl povolán k věčnému životu 
  

P. Bedřich Jagoš 
 

čestný kanovník Kolegiátní kapituly u 
svatého Mořice v Kroměříži 

 

Narodil se 1. 1. 1927 v Lipově. 
Kněžské svěcení přijal 23. 6. 1968 v Brně. 

 

Působil v duchovní správě těchto farností: 
Frenštát pod Radhoštěm, Razová, Bílčice, 
Křišťanovice, Dvorce, Domašov nad Bystřicí, 
Hraničné Petrovice, Hoštejn, Hynčina, Maletín, 
Mírov, Zábřeh na Moravě, Svébohov, 
Postřelmov, Dlouhomilov, Lesnice, Popovice u 
Uherského Hradiště. V roce 2011 odešel na 
odpočinek do kláštera Milosrdných sester sv. 
Kříže v Kroměříži, kde obětavě sloužil až do 
konce svého života.  

Zemřel 21. 2. 2016 v Kroměříži 
ve věku 89 let. 



Se zesnulým jsme se rozloučili v pátek 26. února 2016 při mši sv. v 10 hodin v kapli Domova sv. 
Kříže v Kroměříži a při mši sv. ve 14 hodin v kostele Všech svatých v Lipově, kde byl pohřben 
do rodinného hrobu.  
 

Národní pouť do Krakova 

Česká biskupská konference vyhlásila na 28. 5. 2016 celonárodní pouť do Krakova v rámci 
Svatého roku milosrdenství. Program v Krakově zajišťuje Radio Prohlas (www.proglas.cz) a 
bude následující:  

9.00 – zpěvy, texty a úvahy 

10.30 – mše sv., kterou slouží kardinál Dominik Duka a kázání má o. arcibiskup Jan  
Graubner 

12.00 – 13.30 oběd z vlastních zásob, prohlídka poutního areálu, volno 

13.30 – 14.30 souběžný program na třech místech, a to: koncert Scholy brněnské mládeže,  
přednáška o. biskupa Pavla Posáda, nebo adorace s o. biskupem Janem Vokálem 

15.00 – korunka k Božímu milosrdenství 
15.30 – putování do chrámu sv. Jana Pavla II. 
16.00 – ukončení programu 

Poutníci mohou do Krakova cestovat prostřednictvím cestovních kanceláří působících v naší 
arcidiecézi, a to: AWERTOUR Zábřeh, MIKLAS TOUR Prostějov a KUČERA Zlín. Nabízené poutní 
zájezdy najdete na webových stránkách těchto kanceláří. Poutníci však mohou cestovat i 
samostatně osobními auty nebo si farnost zorganizuje autobus sama. V obou případech však 
budou poutníci potřebovat poutnický balíček za 200 Kč, ve kterém budou materiály pro pouť a 
příspěvek bude sloužit na pokrytí organizačních nákladů (informace na www.proglas.cz). 
Prosím, seznamte farníky s touto poutí i s jejím programem a pozvěte je jménem našich 
biskupů. P. Mgr. František Hanáček, poutní referent 

 

Den modliteb za úctu k životu  

Z rozhodnutí ČBK již od roku 1991 slavíme den Zvěstování Páně jako „Den modliteb za úctu k 
počatému životu a za nenarozené děti“. Žádáme všechny kněze, aby o slavnosti Zvěstování Pá-

ně zařadili do přímluv vhodnou modlitbu a toto téma také zmínili v homilii. V naší diecézi se v 
ten den už řadu let scházíme k bohoslužbě v Napajedlích, kde Anička Zelíková kdysi obětovala 
svůj život Bohu na smír za potraty. Prosím, abyste aspoň z blízkého okolí věřící na tuto 
bohoslužbu, konanou letos v pondělí 4. 4. 2016, pozvali. V 17.15 hod. začíná adorace, v 18 hod. 
mše sv. a po mši svaté se jde na hřbitov, kde se modlíme růženec. 

 

Národní pochod pro život se koná v sobotu 2.4. v Praze  

PONTIFIKÁLNÍ MŠE SVATÁ v 10 hodin, katedrála sv. Víta, Václava a Vojtěcha 

celebruje Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský 

ZAHÁJENÍ A POCHOD CENTREM PRAHY ve 14 hodin, Klárov (stanice metra Malostranská) 

Klárov - Mánesův most - nám. J. Palacha - Křižovnická - Smetanovo nábř. - Národní - 28. října - 

Václavské nám. 

ZÁVĚR U SOCHY SV. VÁCLAVA 

16.00 - 16.30 hodin, Václavské náměstí 
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