
Odpověď nedělního žalmu: 

Ať tě, Bože, velebí národy,  
ať tě velebí kdekterý národ! 

 

Kapka rosy z Božího slova: Pán před svým odchodem zasli-
buje učedníkům dar Ducha Svatého. Tento příslib je 
vel-mi aktuální i pro nás v těchto dnech. Za několik dní 
vstoupíme do svatodušní novény a budeme si vyprošo-
vat příchod Přímluvce, jak Pán Ducha Svatého nazývá.        
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ADMINISTRÁTOR 
ARCIDIECÉZE  

Otec arcibiskup Jan se od okamžiku jme-
nování arcibiskupem pražským stává admi-
nistrátorem olomoucké arcidiecéze, a to 
do chvíle převzetí arcidiecéze pražské, což
bude 2. VII. 2022. 

Generální vikáři, Msgre Josef Nuzík a Msgre
Antonín Basler, vzhledem k tomu, že jsou 
zároveň biskupy, po tuto dobu, než otec 
arcibiskup převezme novou diecézi, zůstá-
vají nadále generálními vikáři. 

Od chvíle, kdy arcibiskup Jan převezme 
novou arcidiecézi, se do 8 dnů musí sejít 
sbor konzultorů, a zvolit administrátora arci-
diecéze. 

 
MODLITBA ZA NOVÉHO 

ARCIBISKUPA 
Bože, věčný pastýři, 

Ty sám ustavičně řídíš  

a chráníš svou církev; 

Vyslyš naše prosby 

a dej, ať se naším novým arcibiskupem 

stane ten,  

kdo se Tobě líbí svatostí života 

a bude se o Tvůj lid starat 

s apoštolskou horlivostí s láskou. 

Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 

 
NOVÁ BLAHOSLAVENÁ 

PAULINE-MARIE JARICOT 
1799 Narození v Lyonu  
Pauline-Marie Jaricot se narodila 22. 7. 1799
v bohaté, společensky dobře postavené lyon-
ské rodině, která ji vychovávala v lásce a 
víře. V dospívání se krásná a svůdná Pauli-
ne nechala svést „iluzemi světa“. V tu dobu
však byla vystavena také zkouškám – vlas-
tní nemoci a úmrtí matky. 
 

1816 Obrácení 
Po vyslechnutí kázání o lidské marnosti 
se rozhodla radikálně změnit svůj život. Vzda-
la se šperků, začala se oblékat do jednodu-
chých dělnických oděvů a navštěvovala
chudé. Toto obrácení ji dovedlo k vykonání
soukromého slibu čistoty. 
 

1819 Misijní zápal  
Když se od svého bratra Philéase, semina-
risty v Paříži, dověděla o těžké situaci 
v mi-siích, spojila se s různými misionáři, 
aby zjistila více a mohla jim pomáhat alespoň
modlitbou a drobným finančním darem. 
V 19 letech zorganizovala u dělníků svého 
otce peněžní sbírku pro misie. Vznikla tak 

1862 Utrpení 
Konec života prožila chudobná a zcela zne-
vážená. Po celé Francii žebrala, aby mohla
vyplatit ty, kteří podporovali její továrnu, 
což se jí téměř podařilo. Zemřela v napros-
té bídě 9. ledna 1862. Díla, která založila, 
se tou dobou už šířila do celého světa. 
 

1926 První Misijní neděle 
Dílo šíření víry bylo v roce 1922 vyzdviženo
papežem Piem XI. mezi Papežská misijní 
díla. Roku 1926 vzdal sám papež čest misij-
nímu zápalu Pauline a zahájil proces její 
beatifikace. Toho roku byla celá církev 
poprvé povolána slavit předposlední říjno-
vou neděli jako neděli misijní. 

 

MODLITBA PAULINĚ JARICOT  
„Má naděje je v Ježíši, mým jediným bohat-
stvím je Kříž... Vždy budu Pánu žehnat a 
Jeho chvála bude stále v mých ústech.
Zbožňuji vůli mého Boha. Co mi na tom 
záleží, ó milovaná a líbezná vůli Boží, vez-
meš-li mi všechen světský majetek, pověst,
čest, zdraví a život; co na tom záleží, ne-
cháš-li mne klesnout do hloubky ponížení.
Co na tom záleží, jestliže odměnou naleznu
skrytý oheň Tvé božské lásky? 
 

Jak šťastná budu, budu-li moci zemřít pro 
Tebe a pro mé bližní. Ježíši, Knězi a Oběti, 
odevzdávám zasvěcení mého života a kříž, 
který nesu, Tvé Krvi za mě prolité. Ukrý-
vám se do Tvých Zranění a všechnu sílu 
očekávám od Tebe. Mé srdce je připrave-
né, ó Pane, mé srdce je připravené. Přeji si
jen dělat vše ke Tvé větší slávě. Spoléhám 
na Tvou sílu, když těžká chvíle nastane, 
ne na svou. Vkládám své naděje do Tvého 
milosrdenství. 
 

Svěřuji Ti, Pane, všechny, kterým budu snad
ve chvíli mé smrti zavázána, a naléhavě Tě
prosím, abys přijal můj život a mou krev ja-
ko oběť za ně, a mí přátelé, aby splatili mé 
závazky po mé smrti. Maria, ó Matko moje,
jsem Tvá!“ 
 

Církev se směje  

Na hodině náboženství se katecheta ptá 
dětí: „Kdo chce jít do nebe?“  

Hlásí se všichni kromě Pepíčka. 
„Proč ty nechceš jít do nebe?“  
„Protože maminka říkala, že mám jít ze 

školy rovnou domů!“ 
 

 

Kterou knihu četl etiopský dvořan, když 
se vracel z Jeruzaléma a byl na cestě oslo-
ven Filipem? 

  

Správná odpověď z minula:  
Teofil – Lk 1,1-3  

první sociální misionářská síť – dárci se
setkávali a z ruky do ruky si předávali pe-
níze a zároveň informace o misiích. O tři 
roky později z něj oficiálně vzniklo Dílo 
šíření víry. 
 

1826 Živý růženec  
Ve 27 letech jí byla vnuknuta myšlenka pro
povzbuzení víry jejích současníků – Živý
růženec – spojení 15 lidí v duchovním spo-
lečenství, kdy každý člen se modlí jeden 
desátek denně. Tehdy celý růženec tvořilo 
15 desátků. V době, kdy Pauline umírala, měl
Živý růženec jenom ve Francii více než
2.250.000 členů. Toto dílo je stále přítom-
né a živé v mnoha zemích světa. 
 

1833 Příchod do Loretty  
Pauline založila také společenství mladých
dívek („Mariiny dcery“), které se rozhodly 
zasvětit svůj život Bohu a službě chudým. 
S touto komunitou se usídlila uprostřed
lyonského kopce Fourviěre v domku, který
na připomínku Svaté Rodiny nazvala Loret-
ta. Toto místo vzpomínek, modliteb a misií
dodnes přijímá poutníky a návštěvníky 
z celého světa. 
 

 
 

1835 Cesta do Říma  
Nemocná Pauline odjela do Říma, kde byla
přijata papežem Řehořem XVI., který pod-
pořil její evangelizační a duchovní aktivi-
tu. Poté se vydala na pouť do jihoitalského
města Mugnano, aby se tam svěřila pří-
mluvě svaté Filomény. Do Lyonu se vrátila
uzdravená. Na památku světice zde necha-
la postavit kapli. 

 

1845 Notre Dáme des Anges  
Na začátku 30. let 19. století Lyonem zmí-
tala dělnická povstání a mnohé nepokoje. 
Pauline, velmi vnímavá k lidské bídě, se 
modlila za zraněné dělníky i vojáky, a také
je léčila. Jakmile pochopila, že zlepšení děl-
nických podmínek je nezbytnou podmín-
kou k evangelizaci, rozhodla se nashro-
máždit finance na otevření vzorové továr-
ny. Koupila ji ve vesnici Rustrel a uvedla 
do provozu pod názvem Panna Maria An-
dělů. Vedení však svěřila lidem, kteří ji 
podvedli a nechali továrnu zkrachovat. 





 
 

22. V. 
 

Den modliteb  
za pronásledované 

křesťany 

Ústí 7:00 
 

Hranice 

8:30 
 

10:00 
 

18:30 

Potštát 8:00 
 

Partutovice 9:30 
 

Pondělí 
23. V. 

Hranice 8:00 

Hranice 
lázeňská kaple 

15:30 

Úterý 
24. V. Hranice 7:00 

Středa 
25. V. 

Hranice 17:30 

Ústí 19:00 

Čtvrtek 
26. V. 

Hranice 17:30 

Partutovice 16:30 
 

Potštát 18:00 
 

Pátek 
27. V. 

Hranice 17:30 

Partutovice 17:30 
 

Sobota 
28. V. Hranice 

8:00 

13:00 
 

 
 

29. V. 

Ústí 7:00 
 

Hranice 

8:30 
 

10:00 
 

18:30 

Potštát 11:00 

Partutovice 9:30 
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