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Drazí čtenáři,
v nedávné době vyzval papež František
všechny věřící, aby spolu s ním zasvětili
celý svět a zvláště pak Ukrajinu a Rusko
Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.
V úkonu zasvěcení mj. zaznělo, že jsme
zbloudili na cestě pokoje, zapomněli na
minulé války, uzavřeli se do sebe a ignorovali Boha...
Nyní v době velikonoční a v době, kdy
budeme slavit Boží milosrdenství, máme
znovu příležitost (pokud jsme to již neučinili v postní době) obnovit své přátelství
s Bohem a stát se skutečnými bratry a sestrami pro své bližní díky tomuto spojení.
Předkládejme Pánu své radosti i bolesti,
přimlouvejme se jeden za druhého
s upřímným srdcem a nabízejme se do
služby, kterou pro nás Bůh připravil. Vždy
však s plným vědomím vlastní svobody,
aby naše nasazení pro Pána a pro druhé

bylo pravdivé a nenarušovalo náš vnitřní
pokoj.
Prosme, abychom byli zbaveni strachu
z nejistoty, co bude zítra, strachu z neznámého a cizího, abychom také dokázali
vidět dobro a tím i Boha v každém člověku
včetně sebe. Prosme o to, abychom
přijali svou vlastní hodnotu i hodnotu
každého člověka. Ať můžeme žít
s vědomím, že se všichni navzájem
máme obohacovat jedinečnými
dary, vlastnostmi a charismaty,
které jsme dostali
z velké lásky.
ČLOVĚČE, BYLO TI
OZNÁMENO, CO JE DOBRÉ
A CO OD TEBE HOSPODIN ŽÁDÁ:
JEN TO, ABYS ZACHOVÁVAL PRÁVO,
MILOVAL MILOSRDENSTVÍ
A POKORNĚ CHODIL SE SVÝM BOHEM.
MICH 6,8

Blahoslavený Karel I. Habsburský
Mgr. Zdenka Pančochová
1. dubna 2022 uplynulo sto let od smrti
císaře a krále Karla I. Habsburského. Byl to
člověk, o jehož osudu toho většinou příliš
nevíme, snad je více známa jeho manželka
Zita Parmská Bourbonská, která žila až do
roku 1989.
Domnívám se, že právě u tohoto panovníka neplatí to vše negativní, co jsme se o rodu Habsburků a jejich počínání dovídali.
Blahoslavený Karel I. se narodil 17. 8. 1887
jako člen vedlejší linie panovnického rodu.
Do přímé linie se dostal až v roce 1900,
kdy se arcivévoda Ferdinand morganaticky
oženil a tím své případné potomky z následnictví vyloučil. Karel se tak stal ve
svých třinácti letech druhým v pořadí v nástupnictví. Politiky se stranil, ale se souhlasným zájmem sledoval reformní plány
svého strýce, arcivévody Františka Ferdinanda d´Este.
Po atentátu v Sarajevu 28. 6. 1914, kterému podlehl František Ferdinand i jeho
manželka postoupil Karel na místo následníka trůnu, zůstal však nadále vyloučen
z rozhodnutí, která vedla k vypuknutí
války, i z vysoké politiky vůbec.
V srpnu 1914 byl přidělen k vrchnímu
velení armády v Těšíně. Byl povýšen na
polního podmaršálka a 16. března 1916
převzal velení 20. armádního sboru. Byl
tak jedním z mála panovníků, kteří se
osobně zúčastnili bojů světové války.
21. listopadu 1916 zemřel císař František
Josef, (v 86 letech po téměř 68 letech
vlády) a Karel se stal císařem; v prosinci
1916 byl korunován na uherského krále.
Jeho vláda byla silně ovlivněna jeho křesťanským smýšlením, hlubokou vírou a sna-

hou řídit se ve svých krocích Boží vůlí.
Jeho sociálně-politická opatření z roku
1917, jako např. „Zákon na ochranu nájemníků z 28. ledna 1917“, vytvoření „Ministerstva sociální péče z 1. června 1917“ či
„Ministerstva národního zdraví z 30. srpna
1917“ přežily i zánik monarchie a existují
prakticky dodnes.
Mírové snahy, výhrady k neomezené
ponorkové válce, zákaz bombardování
civilních cílů a pozitivní odpověď na mírové
výzvy papeže Benedikta XV. vedly ke stále
hlubšímu rozporu Karla nejen s Německou
říší, ale také s německými národními
spolky ve vlastní zemi.
Rovněž Karlovy snahy z října 1918 o záchranu alespoň rakouské části monarchie a přesun do spolkového státu s rozšířenou autonomií pro jednotlivé státy
přišly příliš pozdě.
Když viděl, že situace je neudržitelná,
soustředil se především na to, aby blížící

se rozpad monarchie proběhl klidně a bez
krveprolití. Jeho „Národní manifest“ přispěl
k pokojnému převzetí moci v zemi, neboť
zakladatelé nástupnických států se mohli
odvolat na Karlovu vůli a c. k. úřady se
nestavěly proti nim.
Sám císař Karel I. se v důsledku rozpadu
monarchie stal do konce svého života
vyhnancem. Spolu s manželkou a osmi
dětmi se uchýlili nejprve do Švýcarska,
poté po neúspěšných snahách o restauraci
monarchie skončili na Madeiře, kde Karel
vážně onemocněl. Těžký zápal plic vedl
k jeho předčasné smrti. Zemřel 1. dubna
1922, tedy před 100 lety, v nedožitých 35
letech. Pohřben byl ve Funchalu na
Madeiře.
Karel I. byl slavnostně blahořečen
římskokatolickou církví, která ho uctila za
to, že svou křesťanskou víru stavěl před
každé své politické rozhodnutí a za to, že
vnímal svou politickou roli jako mírotvorce
během války, zvláště pak po roce 1917.
Během beatifikační mše 3. října 2004
papež Jan Pavel II. pronesl:
„Nejdůležitějším úkolem křesťana je
hledání, rozpoznávání a následování Boží
vůle v každé záležitosti. Křesťanský
státník, císař a král Karel I. přijímal tuto
výzvu každý den. V jeho očích byla válka
něčím děsivým.“
Anatol France, francouzský romanopisec,
prohlásil: „Císař Karel je jediný slušný
člověk, jenž se sám postavil do čela
armády, ač byl spíše světec a nikdo mu nenaslouchal. Upřímně toužil po míru, a proto byl opovrhován celým světem. Byla zde
velká šance, která však byla promarněna.“

Je třeba vědět, že jsme měli panovníka,
jenž chápal své postavení jako příležitost
udělat pro národy, jimž vládl, to nejlepší,
co bylo v jeho silách a možnostech. Ač
vládl jen tak krátkou dobu, jeho jméno je
mezi našimi vládci na čestném místě.

Zpracováno volně podle Wikipedie a knihy Svatí pro každý den z Karmelitánského nakladatelství.
Zdroje obrázků: Wikipedia, G.cz, irozhlas.cz, bcb.cz.

Benedikt XVI. slaví 16. dubna 95. narozeniny
MUDr. Eva Machů

Joseph Ratzinger, papež Benedikt XVI.,
se narodil 16. dubna 1927 v bavorském
městečku Marktl am Inn. Otec pocházel ze
zemědělské rodiny a byl policistou. Matka
pracovala jako kuchařka. Před Vánoci 1945
následoval svého bratra a vstoupil do
kněžského semináře. Roku 1951 byl vysvěcen na kněze. V dalších letech působil jako
profesor systematické teologie na několika
univerzitách a jako teologický poradce na
II. vatikánském koncilu. Roku 1977 v Mnichově přijal biskupské svěcení a byl jmenován kardinálem. V roce 1981 ho papež Jan
Pavel II. jmenoval prefektem Kongregace
pro nauku víry a předsedou Papežské biblické komise a Mezinárodní teologické komise. Navzdory své velké vytíženosti nikdy
nepřestal publikovat své teologické práce.
19. dubna 2005 byl zvolen papežem.
Benedikt XVI. a jeho návštěva ČR
Benedikt XVI. navštívil Prahu 26. září roku
2009. Třídenní návštěvu České republiky –
svou 13. apoštolskou cestu zahájil na
ruzyňském letišti v Praze. První zastávkou
Svatého otce byl chrám Panny Marie
Vítězné v Praze na Malé Straně, aby se zde
poklonil Pražskému Jezulátku a setkal se
s rodinami a dětmi. V pražské svatovítské
katedrále se následně setkal se stovkami
kněží, řeholníků, řeholnic, seminaristů
a členů laických hnutí ke společné modlitbě nešpor. 27. září sloužil mši v Brně za
účasti přibližně 120 000 lidí. Apoštolskou
cestu zakončil pondělní návštěvou Staré
Boleslavi při příležitosti svátku patrona
českých zemí svatého Václava, během
které proběhlo i setkání se zástupci mládeže. V bazilice Sv. Václava se poklonil vystaveným ostatkům světcovým a poté sloužil

Zdroj obrázku: ct24.cz

mši na Proboštské louce před 50 000
věřícími. Přitom vzpomněl 80. výročí Svatováclavského milénia za prezidenta T. G.
Masaryka právě v tento den 28. září v roce
1929. Po šesté hodině odpolední papež
odletěl zpět do Říma.
Odchod z úřadu hlavy církve
Dne 11. února 2013 oznámil rezignaci na
svůj úřad. Byť ji kanonické právo umožňuje, jde o rozhodnutí velmi vzácné – posledním a dosud jediným, kdo na úřad
papeže dobrovolně rezignoval, byl Celestýn V. roku 1294 (nepočítaje vynucená
opouštění funkce v obdobích dvojpapežství a trojpapežství). „Poté, co jsem
opakovaně zpytoval své svědomí před
Bohem, došel jsem k jistotě, že mé síly,
kvůli pokročilému věku, již nejsou vyhovující pro adekvátní výkon úřadu,“ uvedl
Benedikt XVI. Svým rozhodnutím zaskočil
i své nejbližší spolupracovníky. Rezignoval
28. února 2013 ve 20 hodin. Po opuštění
úřadu papeže je jeho oficiální titul Jeho
Svatost Benedikt XVI., emeritní papež, případně Jeho Svatost Benedikt XVI., emeritní
pontifik římský.
Do zvolení nového papeže Františka pobýval v letní rezidenci v Castel Gandolfo, od
2. května 2013 žije ve vatikánském klášteře
Mater Ecclesiae.

Myšlenky Benedikta XVI.
z knihy 365 dní s Benediktem XVI.
Květná neděle
V minulosti existovalo období, a není dosud zcela překonáno, v němž bylo křesťanství odmítáno právě kvůli kříži. Kříž
mluví o oběti, říkalo se, kříž je znakem
popření života. My však chceme opak: celý
život, a to bez omezování a bez odříkání.
Chceme žít, nic než žít. Nenecháme se
omezovat příkazy a zákazy. Chceme bohatství a plnost života – jak lidé říkali a jak
říkají dodnes. To všechno zní přesvědčivě
a svůdně, je to ale řeč hada, který nás
pokouší: „Nenechte se zastrašit. Klidně
jezte ze všech stromů zahrady!“ Květná
neděle nám však říká, že právě kříž je
velkým „ano“, že právě kříž je pravým
stromem života. Život nenalezneme tím, že
se ho zmocníme, ale tím, že ho budeme
dávat.
Zelený čtvrtek
Aby slavení Velikonoc přineslo užitek,
vyzývá v těchto dnech církev věřící k přijetí
svátosti smíření, která je pro každého
z nás jistým druhem smrti a vzkříšení.
V rané církvi se na Zelený čtvrtek konal
obřad smíření kajícníků, kterému předsedal biskup. Historické okolnosti se jistě
změnily, ale připravit se na Velikonoce
dobrou zpovědí zůstává výzvou, které je
třeba přiznat její plnou hodnotu. Nabízí
nám totiž možnost znovu začít svůj život,
skutečně znovu – v radosti Zmrtvýchvstalého a ve společenství, které nám skýtá jím
darované odpuštění.
Velký pátek
Velký pátek je dnem, který nám připomíná

utrpení, ukřižování a smrt Ježíše Krista.
Liturgie církve na tento den neustanovila
slavení mše svaté; křesťanské společenství
se shromažďuje, aby rozjímalo nad velkým
tajemstvím zla a hříchu, které sužují
lidstvo, a také aby ve světle Božího slova
a s pomocí výmluvných liturgických úkonů
prošlo utrpením Páně, které nás z tohoto
zla vykoupilo. Po přečtení zvěsti o umučení
Páně se shromáždění věřící modlí za všechny potřeby církve a světa, uctívají svatý
kříž a přijímají eucharistii, při níž se podávají hostie, které byly předem uchovány ze
mše „in Coena Domini“ z předešlého dne.
Velikonoce
O slavnostní velikonoční noci opět zazněl
v plné síle zpěv „aleluja“, všeobecně známé
hebrejské slovo, které znamená „chvalte
Pána“. V době velikonoční se šíří toto
pozvání ke chvále od úst k ústům, od srdce
k srdci. Hlaholí na základě zcela nové
události: Kristovy smrti a zmrtvýchvstání.
Aleluja rozkvetlo v srdcích prvních
Ježíšových učedníků a učednic onoho
velikonočního rána v Jeruzalémě. (…) Zdá
se, jako bychom skoro slyšeli jejich hlasy:
hlas Marie z Magdaly, která jako první
viděla zmrtvýchvstalého Pána v zahradě
blízko Golgoty; hlasy žen, které ho doprovázely a které – vystrašené a šťastné –
běžely podat učedníkům zprávu o prázdném hrobu; hlasy obou učedníků, kteří se
vydali smutní na cestu do Emauz a vrátili
se večer do Jeruzaléma plni radosti z toho,
že slyšeli Ježíšovo slovo a znovu ho poznali
„při lámání chleba“; hlasy jedenácti apoštolů, kteří ho týž večer viděli, když se mezi
nimi objevil ve večeřadle, ukázal jim rány
po hřebech a kopí a řekl: „Pokoj vám!“ Tato
zkušenost jednou provždy vepsala aleluja
do srdce církve! A také do našeho srdce.

Výklad Velepísně lásky
Z knihy: Papež František, Láska v manželství, Výklad Velepísně lásky ve 4. kapitole exhortace Amoris
laetitia, KNA 2017.

Důvěřuje
Panta pisteuei: „všemu věří“. Z kontextu je
zřejmé, že se nejedná o „víru“ v teologickém smyslu, ale o víru v běžném významu
„důvěra“. Neznamená to pouze nepodezřívat druhého ze lži nebo klamání. Tato
základní důvěra rozpoznává světlo rozžaté
Bohem a skryté v temnotě nebo stále
žhnoucí uhlíky pod vrstvou popela.
Právě tato důvěra umožňuje žít ve vztahu
svobodně. Člověk nemá zapotřebí druhého
kontrolovat, být mu stále v patách, aby
zabránil, že mu vyklouzne z náručí. Láska
má důvěru, ponechává druhému svobodu,
nesnaží se mít všechno pod kontrolou,
všechno vlastnit a ovládat. Tato svoboda,
která umožňuje vytvářet prostor pro autonomii, otevřenost světu a nové zkušenosti,
dovoluje, aby se vztah obohacoval a rozšiřoval. Tak manželé, pokaždé když se zno-

vu setkají, mohou s radostí sdílet to, čeho
se jim dostalo a co se naučili mimo rodinný
kruh. Současně jim umožňuje žít v upřímnosti a transparentnosti, neboť ten, kdo ví,
že mu druhý důvěřuje, a váží si ho do
hloubky jeho dobroty, projevuje se takový,
jaký je, aniž by musel něco skrývat. Ten,
kdo ví, že ho stále z něčeho podezřívají, že
ho bez slitování soudí, že ho nemilují
bezpodmínečnou láskou, ten si raději bude
držet svá tajemství, skrývat své pády a slabosti a předstírat, že je tím, kým ve
skutečnosti není. A naopak rodina vyznačující se pevnou a laskavou důvěrou, kde
se přese všechno stále znovu důvěřuje,
pomáhá svým členům projevovat jejich
vlastní identitu a spontánně odmítat
podvádění, faleš a prolhanost.

Svátek Božího milosrdenství
Modlitba zasvěcení
Božímu milosrdenství
Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou
lásku ve svém Synu, Ježíši Kristu, a vyléváš
ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě
dnes svěřujeme osud světa i každého
člověka.
Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši
slabost, přemož všechno zlo a dej všem
obyvatelům země poznat Tvé
milosrdenství, aby v Tobě, trojjediný Bože,
vždy nacházeli zdroj naděje.
Věčný Otče, pro bolestné utrpení
a zmrtvýchvstání svého Syna buď
milosrdný k nám i k celému světu. Amen

K vlastnímu svátku Pán Ježíš sestře Faustyně řekl: „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.“
(Deníček 699)

FarLístek

Děti dětem
Příloha farních listů věnovaná dětem

Velikonoce
Slavnost Kristova zmrtvýchvstání je pro křesťany největším svátkem. Připomínáme si, že Pán
Ježíš kvůli nám zemřel na kříži. Důležité ale je to, že u Ježíšovy smrti to neskončilo. Protože
Ježíš je Bůh, je silnější než smrt, a proto vstal třetí den z mrtvých. A to je ta největší radost
Velikonoc.
Neděle před Velikonocemi se nazývá Květná neděle. Touto nedělí začíná Svatý týden. Na
Květnou neděli si připomínáme Ježíšův příjezd do Jeruzaléma. Poslední dny Svatého týdne se
dohromady nazývají velikonoční triduum (to znamená třídení). Každý z nich je trochu
zvláštní, má svůj vlastní význam a také svoje speciální obřady, které se liší od běžných
nedělních mší.
Na Květnou neděli si připomínáme den, kdy Pán Ježíš slavně přijel do Jeruzaléma. Lidé ho
vítali a oslavovali. I my budeme vcházet do kostela s ratolestmi (tzv. kočičkami).
Na Zelený čtvrtek si připomínáme Ježíšovu poslední večeři s učedníky a Ježíšovu modlitbu
v Getsemanské zahradě a jeho zatčení poté, co ho zradil Jidáš. Dvanácti vybraným mužům
bude kněz umývat nohy, jako to dělal Pán Ježíš svým 12 učedníkům před poslední večeří.
Velký pátek připomínka Ježíšova utrpení a ukřižování. Myslíme na to, že to vše podstoupil
kvůli nám – chtěl tak za nás vytrpět to, co bychom sami museli vytrpět jako důsledek našeho
špatného a zlého jednání.
Proto se křesťané v tento den modlí křížovou cestu. Také obřady v kostele se liší od všech po
celý zbytek roku. Znovu čteme příběh pašijí (jako na Květnou neděli). Také uctíváme kříž –
poklekáme před ním a děkujeme Ježíši za to, co pro nás udělal.
Bílá sobota je den velkého smutku – vzpomínáme na to, jak těžké to muselo být pro Ježíšovy
učedníky a přátele, když byl Ježíš ukřižován. Museli být smutní – doufali, že je Ježíš ten, který
má zachránit svět, je Bůh. A najednou leží v hrobě a jeho přátelé mají strach, že tím jeho
příběh končí. V tento den je v mnoha kostelích otevřeno a lidé se mohou přijít pomodlit na
místo, které připomíná Ježíšův hrob. Až když večer zapadne slunce, začínáme slavit vigilii –
slavnost Ježíšova vzkříšení.
Neděle zmrtvýchvstání Ježíš vstal z mrtvých za svítání v neděli a je to tedy pro křesťany ten
nejslavnější den v roce. Ježíš zvítězil nad smrtí, a tak i my doufáme, že s Jeho pomocí jednou
vstaneme z mrtvých. Proto se křesťané začali v neděli scházet k oslavě zmrtvýchvstání a každá neděle je takovou malou připomínkou Velikonoc.

Omalovánka podle symbolů
Pán Ježíš o Velikonocích vystoupil do nebe.
Dokážeš k této události správně vymalovat obrázek?
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Svatá Faustýna s obrazem Božího milostrdenství
Svatá Faustýna se narodila v roce 1905
v chudé polské rodině. Moc toužila
vstoupit do kláštera, ale trvalo jí dlouho,
než našla nějaký, kde by ji přijali. Nakonec
našla své místo v klášteře Kongregace
Matky Božího milosrdenství.
Tam cítila, že ji Bůh volá k tomu, aby připomínala celému světu Boží milosrdenství.
Měla vidění Krista, jeho zkrvavené tváře či
očistce. Nechala namalovat obraz Božího
milosrdenství. Zvala všechny lidi, aby se
u tohoto obrazu modlili a děkovali Bohu za
jeho milosrdenství a lásku.
Zemřela v roce 1938. Svatořečená byla 30.
dubna 2000. Dnes je po celém světě vnímána jako apoštolka Božího Milosrdenství
a hloubku jejího duchovního života odkrývá vlastnoručně napsaný deníček.

www.deti.vira.cz

Velikonoční osmisměrka
BIČ, ČTVRTEK, GOLGOTA, HROB,
HŘEB, CHLÉB, KORUNA, KŘÍŽ,
PÁTEK, PLÁTNO, ROUŠKA, SOBOTA,
TĚLO, TRIDUUM, TRNÍ,
VELIKONOCE.

Tajenka:
Přejeme o těchto Velikonocích _ _ _ _ _ _

_

______

_ _ _ _.

Čtení o Velikonocích pro nejmenší
hrob

Ježíš

Prvního dne v týdnu přišla Marie Magdalská časně ráno ještě za tmy ke
a viděla. že je kámen od

odstraněn. Běžela proto k Šimonu Petrovi

a k tomu druhému učedníkovi, kterého
z

miloval, a řekla jim: „Vzali Pána

a nevíme, kam ho položili.“ Petr a ten druhý učedník tedy vyšli

a zamířili ke

. Oba běželi zároveň, ale ten druhý učedník byl rychlejší

než Petr a doběhl k

první. Naklonil se dovnitř a viděl, že tam leží

pruhy plátna, ale dovnitř nevešel. Pak za ním přišel i Šimon Petr, vešel
do

a viděl, že tam leží pruhy plátna. Rouška však, která byla na

hlavě, neležela u těch pruhů plátna, ale složená zvlášť na jiném místě.
Potom vstoupil i ten druhý učedník, který přišel ke hrobu první, viděl a uvěřil. Ještě totiž nerozuměli Písmu, že

musí vstát z mrtvých.

Spoj obrázek s událostí
NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ
POSLEDNÍ VEČEŘE
KŘÍŽOVÁ CESTA NA GOLGOTU
UKŘIŽOVÁNÍ PÁNA JEŽÍŠE
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
VYVEDENÍ IZRAELITŮ Z EGYPTA

Farní společenství - Schindlerovo postní společ.
Natálie Bublíková

Společenství se jmenuje podle mého
kamaráda, který mě na myšlenku postní
linie na začátku navedl a moc jsem mu za
to vděčná. Hlavní myšlenkou je vděčnost
a neustálé uvědomování si, co vše máme
a že toho opravdu není málo.
Původně to tedy začalo jako postní linie,
do které se přidávali lidé. Náplní byl
nepřetržitý půst o chlebu a vodě. Každý
den měl půst jeden člen. Bylo dobré se
alespoň jednou zastavit nad tím, co
všechno máme, a že máme nejen neuvěřitelný nadbytek, ale že si můžeme i vybrat. A to je obrovský nadstandard.
Časem se to ale změnilo, protože den
o chlebu a vodě byl dost náročný. Teď se
snažíme, aby se každý člen v ten svůj den
jednou za měsíc zastavil a zkusil jej co
nejvíce věnovat Bohu. Ten den se postí
podle možností, měl by si dát záležet na
ranní modlitbě a také si udělat aspoň
malou procházku, aby se zastavil nejen
nad nadbytkem, ale i nad prostředím, kde
žije, lze to pojmout i jako cestu z práce.
Člověk se pořád jen žene a nehledí okolo.
Když kroky procházky budou končit na mši
svaté, tak je to ideální. Snad všichni ve
společenství už pracují a někdy to není
vůbec snadné vše splnit. Já sama si pamatuju, jak jsem měla jednou svůj postní den
a končila jsem v práci pozdě, nestihla jsem
mši a byla jsem úplně vyřízená. Tehdy jsem
se zmohla na krátkou procházku na Petrov
v Brně. A bylo to úžasné po tom dni se na
chvíli zastavit a věnovat Bohu alespoň
chvíli. Když dáme Pánu všechno, třeba

poslední zbytky sil, a může to být stejně
málo, jako 5 chlebů a dvě ryby, Pán je
přijme a udělá zázraky.
Nijak se nescházíme, protože to není
v mých možnostech vést každý týden setkání, a navíc členové jsou z různých koutů
republiky, ale každý pátek přijde členovi
páteční myšlenka. Za společenství je
čtyřikrát za rok sloužena mše svatá v Luhačovicích. Také bývá pro členy každý rok
adventní aktivita v podobě virtuálních
rorátů a postní aktivita, vždy na jiné téma.
Letošním tématem je Půst. Zamýšlíme se
nad různými oblastmi života, ve kterých se
můžeme postit, a co bychom si naopak
odříkat neměli. Každý den je připraveno
krátké zamyšlení a úkol, který pokud
zúčastněný nesplní, vhodí příspěvek do
postní kasičky.
Je možné se zapojit pouze do této postní
(2023) a adventní (2022) aktivity. Zájemci
se mohou hlásit na postaktiv@seznam.cz.
Stejně tak je společenství otevřené novým
členům. Kdo by se chtěl přidat, napište
prosím na bublikova.natalie@seznam.cz.

Velikonoce
P. Jan Ston
Velikonoce jsou pro mě největším svátkem
v roce, protože se v nich objevuje to, co
jako lidstvo i jednotlivci znovu a znovu
prožíváme. Každý rok jsme pozváni, abychom se zamýšleli nad nejdůležitějšími
otázkami lidstva a každého člověka – kdo
jsme, kam směřujeme, pro co stojí žít, co
dává smysl a co je naopak zbytečné…
Pokusím se teď podívat na některé události, které si o Velikonocích připomínáme.
Při poslední večeři na Zelený čtvrtek slaví
Ježíš se svými učedníky Velikonoční večeři.
Izraelité si při ní připomínají, jak byli Bohem podivuhodně vyvedeni z egyptského
otroctví a stali se svobodným národem.
Dar svobody je to, za co každý rok děkují.
Myslím si, že svoboda je jedna z věcí,
o které hodně mluvíme, ale už si jí ani moc
nevážíme. Možná patří svoboda k těm velikým hodnotám, o jejichž důležitosti a velikosti začneme více přemýšlet až tehdy,
když o ni přicházíme. Sem patří i zdraví,
rodina, přátele, mír… Jak mi kolikrát říká
můj kamarád z Číny: „Vy máte svobodu
a už si jí ani nevážíte. Rychle jste zapomněli, jaké to je žít v nesvobodě.“ Často až
když tyto nejdůležitější věci ztrácíme,
začínáme si uvědomovat, jak se bez nich
život hroutí a že se v životě vyplatí za ně
bojovat a chránit je.
Ježíš při poslední večeři umývá učedníkům
nohy – říká jim: „Nepřišel jsem, abych si
nechal sloužit, ale abych sloužil. Co jsem
udělal já vám, to dělejte i vy.“ Další důležitý moment pro náš život – být tu pro
druhé, umět zapomenout na sebe. Pocho-

pit, že když si budu všímat, co potřebuje
člověk vedle mne, že dost možná si někdo
všimne, až něco budu potřebovat já. Kolikrát slyšíme výkřiky: „ Já nikoho nepotřebuji, postačím si sám.“ Ano, jistě – chvíli,
než zjistím, že si stejně mnohokrát sám
nepomůžu. My jsme opravdu stvořeni tak,
že se potřebujeme navzájem. Jak je důležité si uvědomit tuto pravdu.
Už sama večeře – společné setkání u stolu
je jeden z překrásných symbolů společenství, přátelství, rodiny.
Nejde jen o to se najíst. Jde o mnohem víc,
být si blízko, mluvit spolu, mít na sebe čas,
prožít chvíle u dobrého jídla a pití a setkat
se s těmi, které mám rád. Nezapomeňte na
to, až budete sedat k prostřenému stolu.
A ať jsme vděčni za ty, kteří ten prostřený
stůl pro tato krásná a důležitá setkání
připraví.
U prostřeného stolu se při poslední večeři
odehrávají dva protichůdné okamžiky.
Ježíš vezme chléb, nad kterým řekne slova:
„Toto je mé tělo…“ a nad pohárem vína
řekne: „Toto je má krev, která se prolévá za
vás a za všechny na odpuštění hříchů.“
Dávám vám vše – vše, co jsem a vše, co
mám vám dávám – vezměte… Proto jsem
přišel, abyste měli život. Toto vyjádření
Ježíšovy lásky k nám si připomínáme při
každé mši svaté. Tím protichůdným okamžikem je zrada jednoho z jeho nejbližších. „Co mi dáte, když vám ho zradím.“ Je
30 stříbrných dost za zradu někoho, kdo
vás má rád? Víme, že to nebyl pro Jidáše
šťastný okamžik. I v našem životě se kolikrát prolíná láska a zrada…

Na Velký Pátek pak sledujeme Ježíšovu
křížovou cestu. Tajný soud v noci, křivé
svědectví, odsouzení nevinného, manipulaci s davem, špinavou hru mocných, protože se jim Ježíš se svými názory a postoji
nehodí. Jak sami pak řeknou: „Je lepší se
nějakým způsobem zbavit toho jednoho
člověka, který nám dělá potíže“… Kolikrát
se tyto věci v dějinách opakují. Ježíš, který
je bez viny, nese utrpení všeho lidstva.
Někdo říká: Vzal všechnu tuto bolest na
sebe, abychom se poučili a už to nemuseli
znovu prožívat. Jenže my jsme se nepoučili… A tak Ježíš nese toto utrpení s těmi
všemi, kteří jsou v tomto světě křivě
obviněni, nevinně odsouzení, kteří jsou
vyloučení ze společnosti, zabíjeni. Tento
den se dotýkáme tajemství zla a utrpení.
Myslíme také na všechny nemocné a trpící,
na lidi osamělé, na ty, kteří jsou ostatními
tupeni a posmíváni, na ty, kteří se cítí být
opuštění od Boha i od lidí. Ozývá se otázka
PROČ? Proč je ve světě nespravedlnost?
Proč nevinní trpí? Myslíme na lidi, kteří
umírají a spolu s Ježíšem volají: „Bože, do
tvých rukou svěřuji svůj život..“ Tento den
nepatří pro lidstvo k těm šťastnějším.
Kolikrát se chtěl člověk zbavit Boha,
kolikrát se někdo chtěl zbavit druhého
člověka. Boha, který tak miluje každého, že
dává svého Syna, aby žádný nezahynul.
Člověka, v jehož tváři máme poznat svého
bratra, sestru.
Tento den je v kostele po obřadech symbolicky odhalen hrob s Ježíšovým mrtvým
tělem a my můžeme vnímat ozvěnu Ježíšových slov: „Toto je mé tělo, toto je má
krev, která se za vás prolévá…“
Bílá sobota, je dnem Ticha. Jsou věci v životě, na které nemáme odpověď, kdy můžeme jen mlčet, protože nejsou slova. Proč

utrpení tolika nevinných při všech těch
nesmyslných válkách, které člověk rozpoutal? Proč se člověk tak často ve svém
sobectví přikloní ke zlu a ne k dobru? Proč
tak často o lásce jen mluvíme a pak máme
strach něco pro druhého udělat? Kdyby
Velikonoce skončily takto, byl by to
nejstrašnější den lidstva – zůstali bychom
napospas sami sobě bez Boha, bez naděje.
Ježíš ale řekl svým učedníkům, že třetího
dne vstane. V noci ze soboty na neděli si
při liturgii připomínáme tu podivuhodnou
událost – Hrob je prázdný, Ježíšovo tělo
tam není. Mezi lidmi se pomalu začíná šířit
podivuhodná zpráva – Ježíš žije – vstal
z mrtvých. Je to pravda? Co se dá poznat
z prázdného hrobu? Roku 63 př. Kr. bere
Pompeus útokem Jeruzalémský chrám.
Chce vidět, co se skrývá za oponou
Nejsvětější Svatyně. Když ji strhne, zvolá:
Ale tady nic není, vůbec nic tady není.“
Nebylo tam nic, nic co by mohl vidět.
Evangelista Jan říká, že viděl pruhy plátna
a uvěřil. Ale nejde jen o prázdný hrob, jde
o to, že se Vzkříšeným Ježíšem se můžeme
setkat – tak jako Magdaléna, učedníci,
Pavel a mnoho a mnoho dalších. S Ježíšem
se můžeme setkat i my. Apoštol Jan říká:
„Kdo miluje, poznává Boha. Kdo nemiluje,
Boha nepoznal.“ A v jedné knize jsem
nedávno četl podobnou myšlenku „Pokaždé, když se rozhodneme někoho milovat,
jsme ve spojení s Bohem.“ Velikonoce nám
říkají základní pravdy života – Láska je
skutečně silnější než smrt. Světlo může
opravdu zahnat temnotu. Dobro – i když
to mnohokrát nevypadá – je mocnější než
zlo.
Jsme zváni, abychom vstoupili do velikonočního příběhu. My do něho stejně jed-

nou vstoupíme, před životem neutečeme,
i když máme mnoho práce a málo času.
Ježíš svým vzkříšením přinesl pokoj, odpuštění, naději, radost… Přes všechno
těžké a složité má život smysl – Bůh
člověka neopustí.

Přeji nám všem, ať pro nás Velikonoce nejsou jen svátky jara (i to je úžasné a krásné a moc se na něj těšíme), ale ať dokážeme jít ještě kousek dál. Vyprošuji vám
a vašim blízkým Boží požehnání.

Ví Bůh o děsivé situaci na Ukrajině?
www.vira.cz, redakčně upraveno

Bůh řekl Mojžíšovi: „Viděl jsem bídu
svého lidu, slyšel jsem jejich nářek; ano,
znám jejich bolesti.“ (Ex 3,7)
Ví Bůh o děsivé situaci na Ukrajině? Ví Bůh
o mých osobních těžkostech? Ví Bůh o těžkostech lidí v mém okolí? Zajímá ho to?
Dělá pro to něco? Nebo jen přihlíží ze
svých „vzdálených výšin“? A pokud pro nás
Bůh něco dělá, jak?
O Bohu toho samozřejmě příliš nevíme. Ale
věříme, že to, co potřebujeme vědět, nám
sdělil. Například to, že zná naše srdce, zná
náš život, ví o nás, soucítí s námi, chce pro
nás dobro a chce nás vést…
Dokonce sám přišel v Ježíši na tento svět,
žil s námi náš život a na vlastní kůži prožil
lidskou krutost a smrt na kříži. A přesto
hlásal, že Bůh je dobrý a že dobro nakonec
zvítězí. Nabízí nám, abychom náš život žili
s ním, abychom se nechali proměňovat
a vrůstali do dobra.
Víme také, že se Bůh dotýká srdcí lidí,
které posílá pomáhat druhým. Posílá je i ke
mně. A dokonce i mě vysílá ke druhým

lidem. Ježíš se totiž ztotožňuje s každým
člověkem, když říká: „Cokoliv jste udělali
komukoliv z nejposlednějších lidí, mně jste
udělali..." (srov. Mt 25,40). Lze tak říci, že
Ježíš dnes umírá u ukrajinského Charkova,
je dítětem, které se narodilo v ostřelovaném Kyjevě, nebo je dvacetiletým brancem
vyslaným na frontu. Ale čeká na nás i v lidech v našem okolí.
Naslouchejme proto Bohu jako Mojžíš.
Nechme proměňovat své srdce a buďme
připraveni být: Božíma rukama, které
chrání, pomáhají a hladí, Božíma ušima,
které druhým naslouchají v jejich těžkostech, Božíma očima, které pohledem
dodávají odvahu a sebedůvěru, Božím
srdcem, které druhé přijímá i s jejich
nesnesitelnostmi, Boží štědrou rukou,
která hojně přispívá tam, kde je to
potřeba, Božím člověkem, který se vydává
za druhými do jejich temnot.

Cokoli děláte, dělejte z duše jako pro
Pána. Víte, že od Pána obdržíte za
odměnu dědictví – život věčný. Služte
Kristu Pánu! (srov. Kol 3, 23-24)

Modlitba o milost prokazování milosrdenství bližním
Toužím se celá proměnit ve Tvé milosrdenství a být Tvým živým odleskem, Pane,
kéž ta největší Boží vlastnost, čili jeho
nekonečné milosrdenství, pronikne skrze
mé srdce a mou duši k bližním.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé
nohy, abych vždy spěchala bližním na
pomoc a ovládala svou ochablost a únavu.
Mým opravdovým odpočinkem je sloužit
bližním.

Pomoz mi, Pane, aby byly milosrdné mé oči,
abych nikdy nepodezírala a nesoudila podle vnějšího zdání, ale abych hleděla na to,
co je v duších bližních pěkné a přinášela
jim pomoc.

Pomoz mi, Pane, aby bylo milosrdné mé
srdce, abych měla soucit se všemi utrpeními bližních. Neodmítnu své srdce nikomu

Pomoz mi, aby můj sluch byl milosrdný,
abych se skláněla k potřebám bližních,
abych mé uši nebyly lhostejné k bolestem
a nářkům bližních.
Pomoz mi, Pane, aby můj jazyk byl
milosrdný, abych nikdy o bližních nemluvila
špatně, ale pro každého měla slovo útěchy
a odpuštění.

Budu jednat upřímně dokonce i s těmi,
o nichž vím, že budou mé dobroty zneužívat, a sama se ukryji do nejmilosrdnějšího Srdce Ježíšova. O vlastních
utrpeních budu mlčet. Ať si ve mně Tvé
milosrdenství odpočine, Pane můj...
Můj Ježíši, proměň mě v sebe, vždyť Ty
můžeš všechno.
Sv. Faustyna (Deníček 163)

Příprava na svátost biřmování v našich farnostech
Ježíš řekl: Já požádám Otce a on vám dá
Přímluvce, Ducha pravdy, kterého svět
nemůže přijmout, poněvadž ho nevidí ani
nezná. Vy jej znáte, neboť s vámi zůstává
a ve vás bude. A Přímluvce, Duch svatý, ten
vás naučí všemu a připomene vám všecko,
co jsem vám řekl. (srov. Jan 14.16,26)
Slovo biřmování pochází z latinského
„confirmatio“ a znamená posílení, utvrzení.
Biřmování je svátost, ve které nás Duch
Svatý posiluje ve víře, pomáhá nám
poznávat Boha a správně jednat. Dává
nám schopnost vytrvat ve víře a svědčit
o ní ostatním.
V našich farnostech začne po Velikonocích
příprava na svátost biřmování, která bude

trvat jeden rok. Jak bude probíhat, se
domluvíme podle počtu přihlášených.
Přihlásit se můžete starší 16 let do neděle
17. dubna. Přihlášky jsou v sakristii. Jen
bych chtěl připomenout, že biřmování – už
podle toho co tato svátost znamená – není
jen pro mládež, ale pro vás všechny, kteří
jste ještě tuto svátost nepřijali. Příprava se
samozřejmě přizpůsobí věku a možnostem
těch, kdo se přihlásí.
Svatý Pavel v listě Galaťanům říká, jaké
ovoce Duch Svatý nabízí těm, kdo mu
otevřou své srdce. Je to láska, radost,
pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota,
věrnost, tichost a sebeovládání…

Co nás ve farnostech čeká
Čtvrtek 14. 4. / Zelený čtvrtek
Luhačovice mše sv. 17.00
Pozlovice mše sv. v 18.00
--------------------------------------------------------Pátek 15. 4. / Velký pátek
Luhačovice 7.30 ranní chvály, 9.00
křížová cesta od Violy, 15.00 křížová
cesta a velkopáteční obřady
Pozlovice 7.30 ranní chvály, 18.00
velkopáteční obřady
Začátek novény k Božímu
milosrdenství (15.-23. 4.)
--------------------------------------------------------Sobota 16. 4. / Bílá sobota
Luhačovice 7.30 ranní chvály, po nich
adorace u Božího hrobu do 17.00,
22.00 velikonoční vigilie

Pozlovice 7.30 ranní chvály, po nich
adorace u Božího hrobu do 17.00,
20.00 velikonoční vigilie
--------------------------------------------------Neděle 17. 4. / Sl. Zmrtvýchvstání Páně
Luhačovice mše sv. v 8.30, 10.15, 18.15
Pozlovice mše sv. v 8.00, 10.00
--------------------------------------------------------Pondělí 18. 4. / Pondělí velikonoční
Luhačovice mše sv. v 8.30, 10.15, 18.15
Pozlovice mše sv. v 9.00
--------------------------------------------------------Neděle 24. 4. / Sv. Božího milosrdenství
Luhačovice mše sv. v 8.30, 10.15,
18.15, adorace v 15.00
Pozlovice mše sv. 8.00, 10.00

Пропонуйте католицькі меси – неділя
Позловице

8.00
10.00

Лугачовице

8.30
10.15
18.15

Інші види діяльності парафії Лугачовиці
У неділю після першої Святої Меси запрошуємо до парафіяльної кав’ярні
Щопонеділка о 20.00 ми молимося вервицю за мир в Україні
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