Bohoslužby v Horním Jelení,
Radhošti, Borohrádku
a Šachově
www.hornijeleni.9e.cz
v období 14.6.-28.6.2020

7.30 mše sv. v Borohrádku
8.45 mše sv. v Horním Jelení za rodiče Bobkovy, syna
Josefa, zetě Jaromíra, celé rody a duše v očistci
10.15 mše sv. v Radhošti

Neděle 14. června
Slavnost Těla a krve Páně
Pondělí 15. června –
Čtvrtek 18. června

mše sv. není
18.00 mše sv. v Horním Jelení za manžela Milana,
tatínka Josefa a požehnání pro celou rodinu
- po mši výstav NSO + adorace
8.00 mše sv. v Horním Jelení
16.00 mše sv. v Zámrsku s nedělní platností
7.30 mše sv. v Borohrádku
8.45 mše sv. v Horním Jelení
10.00 mše sv. v Radhošti
15.00 mše sv. v Šachově

Pátek 19. června
Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

Sobota 20. června
Neposkvrněného Srdce Panny Marie

Neděle 21. června
12. neděle v mezidobí
Pondělí 23. června –
Čtvrtek 25. června

mše sv. není

Pátek 26. června

18.00 mše sv. v Horním Jelení

Sobota 27. června
Sv. Cyrila Alexandrijského biskupa a učitele
církve

10.00 kněžské svěcení v katedrále v HK
16.00 mše sv. v Zámrsku s nedělní platností

7.30 mše sv. v Borohrádku
8.45 mše sv. v Horním Jelení
10.00 mše sv. v Radhošti
! 20 minut před každou mší sv. – příležitost ke svátosti smíření !

Neděle 28. června
13. neděle v mezidobí

-------------------------------------

Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává
(sv. Bernard)
Sbírka v kostele 7.6.2020:
Horní Jelení
950,-Kč
Radhošť
317,-Kč
Borohrádek
1010,-Kč
Šachov
920,-Kč

Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment. Je to síla.
(papež František)
Srdce = jedinečný výraz lásky
Nejsvětější Srdce Ježíšovo je maximální lidský výraz božské lásky. Ježíšovo Srdce
je jedinečným a skutečným symbolem Božího milosrdenství. Ježíšovo srdce je
totiž středem a zdrojem, z něhož prýští spása celému lidstvu.
Ježíšovo srdce v Písmu
V evangeliích nacházíme různé zmínky o Ježíšově Srdci, například v úryvku, kde Kristus sám
praví: „Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na
sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem“ (Mt 11,28-29). Základním
je pak podání Kristovy smrti podle Jana. Tento evangelista totiž dosvědčuje, co viděl na
Kalvárii, kde jistý voják probodl Ježíšovi bok těsně po jeho smrti kopím a z této rány vyšla krev
a voda (srov. Jan 19,33-34). Jan v této zdánlivě bezvýznamné příhodě rozpoznal naplnění
proroctví: ze srdce Ježíše, Beránka obětovaného na kříži, proudí odpuštění a život všem lidem.
Milosrdenství je síla, která křísí
Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment; je to síla, která dává život a křísí člověka! Říká
nám to také evangelijní epizoda s vdovou z Naimu (Lk 7,11-17). Ježíš spolu se svými učedníky
přichází do Naimu, galilejské vesnice, právě ve chvíli konání pohřbu. Ke hřbitovu je nesen
chlapec, jediný syn jisté vdovy. Ježíšův pohled hned spočívá na plačící matce. Evangelista Lukáš
říká: „Když ji Pán uviděl, bylo mu jí líto.“ Tímto „soucitem“ je Boží láska k člověku; je to
milosrdenství, tedy postoj Boha ve styku s lidskou ubohostí, naší nemohoucností, naším
utrpením, naší úzkostí. Biblický termín „soucit“ odkazuje k mateřským útrobám: matka totiž
zakouší zcela zvláštní reakci ve vztahu k bolesti svých dětí. Takto nás miluje Bůh, říká Písmo.
Nemějme strach se k Němu přiblížit
A co je plodem této lásky, tohoto milosrdenství? Život! Ježíš řekl vdově z Naimu: „Neplač!“,
pak oslovil mrtvého chlapce a vzkřísil jej jakoby ze sna (Lk 7,13-15). Představme si tu krásu:
Boží milosrdenství dává člověku život, křísí jej ze smrti.
Pán i na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím;
nezapomínejme na to.
Stále nás milosrdně očekává.
Nemějme strach se k Němu přiblížit!
Má milosrdné srdce.
Ukážeme-li mu svoje vnitřní rány, svoje hříchy,
On nám vždycky odpustí.
Je čirým milosrdenstvím.
Jděme za Ježíšem!
https://www.pastorace.cz/clanky/jezisovo-milosrdenstvi-neni-pouhy-sentiment-je-to-sila-papez-frantisek

