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Svátek Božího milosrdenství 
Slaví se neděli po Božím hodu velikonočním, letos tedy 19. 4. Její 

slavení v celé církvi vyhlásil papež Jan Pavel II. 30. 4. 2000, v den 
svatořečení Faustyny Kowalské.  
Připomeňme si, že slavení tohoto svátku si přál Pán Ježíš při svých 
zjeveních sestře Faustyně ve třicátých letech dvacátého století. Přes velké 
úsilí pátera Sopočka, zpovědníka sestry Faustyny, o zavedení svátku Božího 
milosrdenství v Polsku a v celé církvi, se to dlouho nedařilo a slavil se 
pouze v kostele kongregace v Krakově.  

Sestra Faustyna si zapisovala své zážitky do Deníčku: 
„Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny 

duše a zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro Mého 
milosrdenství; celé moře milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého 
milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme svátost smíření a svaté přijímání, 
dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou otevřena všechna 
stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke Mně 
přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. Moje milosrdenství je tak velké, 
že za celou věčnost ho nepochopí žádný rozum lidský ani andělský. 
Všechno, co existuje, vyšlo z nitra Mého milosrdenství. Každá duše ve 
vztahu ke Mně bude po celou věčnost rozjímat o Mé lásce a o Mém 
milosrdenství. Svátek milosrdenství vyšel z Mého nitra. Toužím, aby se 
slavnostně slavil první neděli po Velikonocích.“ 

V září roku 2014 jsme se zúčastnili spolu s dalšími farníky blatenského 
obvodu poutního zájezdu do Krakova, který vedl P. Marcin Piasecký. 
Navštívili jsme klášterní kostel Kongregace sester Matky Božího 
milosrdenství, kde Helena Kowalská vstoupila v roce 1925 do řádu a přijala 
řeholní jméno Faustyna. Zde v roce 1938 zemřela ve třiatřiceti letech a její 
ostatky jsou uloženy pod obrazem Božího milosrdenství. Poblíž kláštera je 
postavena nová bazilika Božího milosrdenství, tam jsme se zúčastnili mše 
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svaté, modlitby Korunky k Božímu 
milosrdenství a jedna z řeholnic 
nás ve stručnosti seznámila 
s hlavními body obsahu zjevení 
sestře Faustyně. 

Obraz milosrdného Ježíše 

znázorňuje zmrtvýchvstalého 
Krista, jehož ruce i nohy nesou 
stopy ukřižování. Z probodeného 
Srdce tryskají dva paprsky: červený 
a světlý. Paprsky představují 

svátosti, svatou církev zrozenou z probodeného Kristova boku a dary 
Ducha Svatého, jejichž biblickým symbolem je voda. Úcta k tomuto obrazu 
spočívá v modlitbě založené na důvěře ve spojení se skutky milosrdenství.  

Korunka k Božímu milosrdenství  se modlí na růženci. Ježíš sestře 
Faustyně o ní řekl: „Každou duši, která se pomodlí tuto korunku, budu 
v hodině smrti bránit jako svoji slávu. Když se ji u umírajícího pomodlí druzí, 
dosáhnou stejných odpustků. Když se u umírajícího budou modlit tuto 
korunku, usmíří se Boží hněv a nepochopitelné milosrdenství zaplaví duši. 
Pohne se nitro mého milosrdenství pro bolestné umučení mého Syna.“ 

Hodina milosrdenství je ve tři hodiny odpoledne. 
„Ve tři hodiny pokorně pros mé milosrdenství, zvláště za hříšníky, 

a aspoň na krátkou chvíli se ponoř do mého umučení, rozjímej zvláště o mé 
opuštěnosti ve chvíli umírání. Je to hodina velkého milosrdenství pro celý 
svět. Dovolím ti proniknout do mého smrtelného smutku. V této hodině nic 
neodmítnu duši, která mě prosí pro mé umučení.“ 

Většina z vás má chytrý mobil, na něm si můžete nastavit budík na 
15. hodinu, aby vám připomněl hodinu Božího milosrdenství. 

Rok 2016 byl vyhlášen papežem Františkem Rokem Božího 
milosrdenství. V předvečer svátku Neděle Božího milosrdenství, v sobotu 
2. dubna, se konala v zábořském kostele mezifarní pobožnost k Božímu 
milosrdenství.  

Od té doby jsme se každou neděli přede mší svatou modlili Korunku až 
do května 2017, kdy pan biskup Kročil požádal o modlitbu růžence přede 
mší svatou. Korunku se nyní modlíme příležitostně soukromě. 

Bližší informace lze získat na stránkách Kongregace sester Matky Božího 
milosrdenství https://www.kmbm.cz/bozi-milosrdenstvi/. 

Milena a Petr Břicháčkovi 

sv. Marie Faustyna Kowalská 
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Co pro mě znamená svátek Božího milosrdenství  
Velmi mnoho. Milosrdný Ježíš se poprvé v mém životě objevil asi v roce 

1992 prostřednictvím Korunky. Dostala jsem se ji pomodlit jako pokání po 
svaté zpovědi v Brně u minoritů. ("Skrze Korunku, rád dám všechno, oč mě 
budou prosit"). Musela jsem přiznat, že ji neznám, ale když jsem pak 
vycházela z kostela, v předsíňce na nástěnce byla tato modlitba napsána, 
a tak jsem si ji hned opsala. Později z pouti z Německa jsem si přivezla dva 
obrazy. Pak skrze Sdružení mariánské mládeže jsem přečetla úryvky 
z Deníčku sestry Faustyny. Deníček mě oslovil natolik, že jsem si jej ofotila. 
To byl rok 1998. Když přišel rok 2000, byla sestra Faustyna svatořečena 
a my jsme se v kostele ve Velkém Boru začali veřejně Korunku k Božímu 
milosrdenství modlit. Postupně jsem trochu pronikala do pěti způsobů 
úcty k Božímu milosrdenství. Velmi jsem toužila po svaté zpovědi před 
svátkem Božího milosrdenství, neboť pak jsou nám odpuštěny nejen 
hříchy, ale i tresty za naše hříchy. Po 6 letech jsem skutečně tak učinila, 
v roce Božího milosrdenství (2016) jsem vykonala životní svatou zpověď a 
přijala následně Tělo Páně. Bylo to v Záboří v předvečer Svátku Božího 
milosrdenství. Za pokání jsem dostala následující den se často modlit slova 
z obrazu Božího milosrdenství - "Ježíši, důvěřuji Ti!" 

A na tomto všem vyrostla i naše milá kaplička. Nese krásné jméno - 
Kaple Božího milosrdenství a Panny Marie Prostřednice všech milostí. Když 
jsme se v srpnu 2014 přestěhovali do Střížovic, prosila jsem našeho pana 
faráře P. Stanislava Buštu o požehnání našeho domu. Stalo se tak 
8. 9. 2014 na narozeniny Panny Marie. Po požehnání pan farář přistoupil 
k oknu a řekl mi: "Martičko, ta kaplička, to je váš úkol se o ni postarat." 
Hodně jsem se modlila, co mám vlastně dělat, věděla jsem, že pan farář se 
mě bude opakovaně ptát a přesně tak to bylo. Na jaře jsem dostala 
odvahu vzít si klíče, dostala povolení od starosty a převzala péči o kapličku 
a to vše ve vlastní režii. (Zpětně mi Obecní úřad vše proplatil.) Kaplička 
byla v žalostném stavu, vybílili jsme ji, zrestaurovali lavice a také oltář 
a původní kříž na podstavci, který jediný spolu s obrázkem Panny Marie 
Lurdské zůstal z původního zařízení. 

Koupila jsem sochu Panny Marie Prostřednice všech milostí (Panna 
Maria ze zázračné medailky), P. Bušta do kapličky věnoval velký obraz 
Božího Milosrdenství a později i sochu sv. Josefa s Ježíškem. Máme tam 
nyní úplnou Svatou rodinu. P. Bušta všude ve všech kostelech vystavuje 
Svatou rodinu, jako vzor tradiční  rodiny, právě proto, že je dnes ohrožená. 
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V roce Božího milosrdenství byla v kapličce po 73 letech sloužena 
P. Marcinem Piaseckim slavná mše svatá, kdy byl požehnán obraz Božího 
milosrdenství i socha Panny Marie. O rok později kaplička dostala své 
zasvěcení - kaple Božího Milosrdenství a Panny Marie Prostřednice všech 
milostí. 

Naše rodina s P. Marcinem prožívala velkou radost, ovšem cesta 
k tomuto dni byla svízelná. Po první pouti kaplička zůstala pro veřejnost 
otevřená, lidé opravdu chodili, přijížděli na kolech, modlili se, klečeli, 
zpívali i v latině, naše kaplička měla návštěvníky z arcibiskupství pražského 
i olomouckého. Prožívali jsme jako rodina nevšední radost, v kapličce jsme 
se denně modlili večerní modlitbu a modlili se za dovršení našich snah. 

Začala jsem pak, na popud 
P. Marcina, pátrat po původním 
zasvěcení, neboť kaplička byla postavena 
v r. 1872, výsledkem bylo pouze obecní 
kaple. Hledali jsme vhodné jméno a opět 
se celá rodina modlila, ale pak náhle bylo 
úplně jasné. Kaplička si to sama zařídila, 
lidé zde uctívali Boží milosrdenství 
a Pannu Marii zázračné medailky. 
Desítky zázračných medailek a obrázků 
Božího milosrdenství se zde rozdalo a my 
jako rodina se za tyto lidi stále modlíme, 
aby Bůh v nich působil. Jméno kapličky jsem sdělila P. Marcinovi, neskrýval 
radost a hned požádal pana biskupa Kročila o povolení nového zasvěcení. 
Kladné rozhodnutí jsme obdrželi v březnu, děkovali jsme za vše Bohu. 
Chtěli jsme před tímto významným dnem obnovit kapličku také zvenku. 
Přes velké komplikace se to nakonec podařilo, nová okna, fasáda - tři dny 
před onou slavností. (Modlitby byli velmi intenzivní :-).) 

 V pondělí 8. 5. 2017 byla kaple slavnostně požehnána za účasti asi 100 
lidí a místních novin. 

Od té doby kaple bývá od jara do podzimu otevřená, aby lidé mohli 
přicházet. A opravdu stále přicházejí. Pod obrazem Božího milosrdenství 
na oltáři je nápis: PODÁVÁM LIDEM NÁDOBU, SE KTEROU MOHOU 
PŘICHÁZET PRO MILOSTI K PRAMENI MILOSRDENSTVÍ. TOU NÁDOBOU JE 
TENTO OBRAZ S NÁPISEM JEŽÍŠI, DŮVĚŘUJI TI: PROSTŘEDNICTVÍM 
TOHOTO OBRAZU BUDU DUŠÍM UDÍLET MNOHO MILOSTÍ. PROTO AŤ JE 
VŠEM PŘÍSTUPNÝ.                                                                            Marta Šmrhová 
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Milosrdenství Boží a milosrdenství i nemilosrdenství lidské  
Milosrdenství jako neodlučitelná a zásadní charakteristika Boha. Nás, 

křesťany, by měla inspirovat jak k hlubšímu poznání Božího milosrdenství, 
tak k jeho odrazu v našem jednání, kterým je námi prokazované 
milosrdenství.  

Položme si několik provokativních otázek: Jak to, že by měl dojít 
milosrdenství lotr na kříži? Proč by měl dojít milosrdenství člověk, který se 
obrátil takřka na smrtelné posteli a před tím užíval to, co si já jako křesťan 
odpírám? Jak to, že mám věřit v Boží milosrdenství ke mně samotnému, 
když jsem tolikrát zklamal? Opravdu přijímám skutečnost, že Bůh je 
nekonečně milosrdnější, než si dovedu představit? Nebyl by mi milejší, 
pochopitelnější, bližší Bůh, který by soudil a jednal podle mých představ? 

Jako vychovaní křesťané jistě víme, jak máme na podobné otázky 
správně odpovídat. Ale tyto otázky nám mají pomoci objevit to, co je jako 
nemilosrdenství ukryto někde v pozadí našeho myšlení a postojů. 

Skutky milosrdenství jsou činy lásky, kterými pomáháme svému 
bližnímu v jeho tělesných nebo duchovních potřebách. Učit, radit, těšit, 
posilovat - to jsou skutky duchovního milosrdenství, stejně jako odpouštět 
a trpělivě vše snášet.  

U skutků milosrdenství se nejedná o plnění nějakého přikázání. Jde 
o odpověď na nouzi lidí. S těmito lidmi v nouzi se Ježíš ztotožňuje. Říká, že 
ho potkáváme (nebo nevidíme!) v hladových, nahých, trpících. V textu 
o posledním soudu nejsou odsuzování „aktivní hříšníci“ (lupiči, lháři, 
cizoložníci, lakomci,…), ale „zanedbávači“. Podobně je to v podobenství 
o milosrdném Samaritánovi.   

Vidět některé závažné druhy chudoby není dnes vždy snadné. 
Otrhaných a žebrajících lidí pár potkáme, ale není jich mnoho. Není snadné 
poznat chudobu „dobře vypadajících“. Zkusme si vybavit u konkrétních lidí 
některé z níže uvedených druhů chudoby. A ptejme se po vhodných 
skutcích milosrdenství. Nemusí to být jen ty, které známe z klasického 
výčtu. Je možné a nutné objevovat i další skutky milosrdenství, které 
odpovídají současné nouzi lidí.  Je zkrátka potřeba být milosrdným.     

Nejen to jen hlad, žízeň, bezdomovectví, nemoc, ale také 
nezaměstnanost,  nemožnost dosáhnout vzdělání, společenské vyloučení, 
komunikační obtíže, nenalézání materiálně zajištěného smyslu života, 
beznaděj. Někdy jsme málo milosrdní, protože o potřebném člověku 
řekneme, že „je divný“ nebo že „si za to může sám“. 

Z textu P. Aleše Opatrného vybral F. J. 
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Ukradená a vrácená Paštická smrt 
V neděli 22. března někdo v noci vrátil 

ke kostelu v Paštikách dvě ukradené žulové 
plastiky lebek se zkříženými hnáty. Sochy 
nazývané "Paštická smrt" zdobily oblouk nad 
kostelní branou a byly ukradeny o několik 
dní dříve. Byly nalezeny srovnané podél zdi, 
z níž zmizely. Zloděj musel být silák, každá 
socha váží i s podstavcem skoro sto kilo. Při 
manipulaci se z nich ulomilo několik částí, 
ale i ty byly u zdi položené. 

Případ vzbuzuje řadu otázek: Kdo a proč sochy ukradl? A proč je pak 
přivezl zpět? Hnulo se vněm svědomí a litoval svého činu? Dostal strach 
z odhalení a z toho, že v současném nouzovém stavu jsou tresty za krádež 
mnohem vyšší než v normální době? Začal se v době pandemie bát smrti, 
kterou sochy představují? 

Zloděj je stále neznámý, policie po něm pátrá. Jistě by bylo zajímavé, 
kdyby vysvětlil i své pohnutky třeba stejně anonymně jak vrátil sochy. 
Restaurátoři již sochy slepili a usadili na původní místo.  

Pokud je to možné, je v kostele sv. Jana Křtitel v Paštikách denně 
otevřeno přízemí věže, což je místo vhodné k osobní modlitbě s možností 
nahlédnutí do kostela. Více informací najdete na stránkách kostela 
https://www.kostelpastiky.cz/.                                                       František Jirsa 

                                                                       

Nabídka služeb 
Nepotřebuje někdo složit uhlí, nasekat dřevo, opravit topení, kotel? Třeba 
i dovézt větší nákup, k doktorovi... Nejde vám naladit Noe nebo Proglas? 
Pokud ano, Barbora Zdychyncová (tel. 606 050 191) předá kontakt na 
ochotné farníky, kteří rádi pomohou. 

Mše svaté ve všech farnostech až do odvolání zrušeny. 

Příležitost ke svátosti smíření každý pátek 17-18 v Blatné. 
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