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Motto:

„Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska
přikryje množství hříchů.“
(1. Petrův 4,8)
Připomínka Ježíšova gesta pokory vůči apoštolům

Denní modlitba apoštolátu modlitby
Nebeský Otče, kladu před Tebe celý dnešní den a ve spojení
s Tvým Synem, který ve mši svaté neustále zpřítomňuje svou
oběť za záchranu světa, Ti nabízím své modlitby, práce, utrpení
i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i mým průvodcem a dává mi
sílu svědčit o Tvé lásce. Spolu s Pannou Marií, Matkou našeho
Pána a Matkou církve, to vše přináším jako svou nepatrnou oběť
zejména na úmysly Svatého otce a našich biskupů pro tento
měsíc:
Květen 2019:
Evangelizační úmysl: Za církev v Africe, aby se přičiněním
vlastních členů stala kvasem jednoty mezi národy a znamením
naděje pro celý světadíl.
▪ Národní úmysl: Ať v našich rodinách i farnostech vládne
atmosféra laskavosti a vzájemného přijetí.
▪ Farní úmysl: Za děti, které se připravují na 1. svaté přijímání,
jejich rodiče a sourozence.
Anděl Páně…
▪

Slovo kněze
Milí farníci,
až v průběhu Svatého týdne jsem si uvědomil, že jsem některým z vás
nejspíše ublížil v dobře míněné snaze poradit či jinak pomoci. A naopak
– někdy jsem nenabídnul pomoc těm, kteří ji možná potřebovali. Ty,
kterých se to týká, prosím touto cestou za odpuštění.

Poděkování
Křesťané prý původně slavili památku Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání
během jediného dne. Ale časem zřejmě poznali, že je vhodnější si tyto
události zpřítomnit během tří dnů tak, jak proběhly, a připravit se na ně
postem. Jsme lidé z masa a kostí – proto jsou pro nás někdy pouhá
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slova málo. Potřebujeme také slova doplnit gesty a znameními. Gestem
umývání nohou, gestem pokleknutí v Getsemanské zahradě, políbením
kříže, pokleknutím u Božího hrobu, znamením velikonoční svíce,
znamením prázdného hrobu a sochy Zmrtvýchvstalého. Kéž v nás to,
co jsme během postu, a především ve velikonočním třídení viděli,
slyšeli či jinak prožívali v kostele, zachová trvalou a dobrou stopu.
Chtěl bych touto cestou ještě jednou poděkovat všem, kdo jakkoliv
přispěli svojí pomocí k průběhu Svatého týdne a oslavy Pánova
zmrtvýchvstání.

Co nás čeká?
Máme před sebou mariánský měsíc květen. Možná je to příležitost
a výzva pro nás, abychom více ocenili přímluvu naší nebeské Matky.
Možná bychom jí měli svěřit zvláště nejenom naše blízké, ale také ty,
jejichž jména se objevují v souvislosti s plánovanou obnovou pařížské
katedrály.
Budou také, jak je zvykem, probíhat májové pobožnosti, ve všední den
i v neděli. Mariánské májové pobožnosti mají svoji tradici, která ale
překvapivě není až tak dlouhá, jak bychom se třeba mohli domnívat.
V českých zemích se prý poprvé slavily teprve v roce 1852.
V některých vesnicích se do májových pobožností docela hojně zapojují
i děti, jinde nikoliv. Souvisí to možná s tím, že mariánské pobožnosti
v současné době do určité míry hledají své místo a význam. Při tomto
hledání bychom neměli zapomínat na zásadu „skrze Marii ke Kristu“.
Panna Maria na svatbě v Káně neřeší nedostatek vína sama – řeší ho
tím, že tento problém, který novomanželům hrozil značnou ostudou,
předává svému synovi. Svěřuje tuto věc, která přesahuje její síly,
Ježíšovi. „Kritériem kvality“ májové pobožnosti tedy není ani tolik
počet nebo věk účastníků, ale spíše to, nakolik vede zúčastněné
ke Kristu. Mariánská úcta a úcta ke svatým vůbec totiž není v první
řadě oslavou nějakých „skvělých duchovních výkonů“ těchto osob,
ale především oslavou toho, co v životě těchto lidí udělal Bůh, když
k tomu oni dali svůj svobodný souhlas.
Mezi tím, co nás ve farnosti v květnu čeká, zřejmě nejvíce vyniká farní
zájezd do Orlických hor, o kterém vyšel článek v minulém čísle a
Noc kostelů. Ještě důležitější je to, že bude vrcholit příprava dětí na
první svaté přijímání, které je v naší farnosti letos naplánováno na
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neděli 2. června. Prosím modlete se za ně, za rodiny, ze kterých
pocházejí, i za mne.

Za hranicemi května
V samém závěru května pak začne novéna – devítidenní přípravná
modlitba před slavností Seslání Ducha svatého. Rád bych zde
připomenul jednu důležitou skutečnost, a sice, že „milostiplnou Pannu
Marii“ bychom klidně mohli považovat v jistém slova smyslu
i za „královnu charizmatiků“, poněvadž ona byla a je plná Ducha
svatého.
Děti z naší farnosti – zhruba od 6 do 14 let věku – bych chtěl touto
cestou povzbudit k účasti na diecézním setkání dětí, které
je naplánováno na sobotu 8. června do Hradce Králové. Není to sice
tak úplně za humny, ale na rozdíl od každoročního setkání mládeže
se pořádá setkání dětí pouze 1 x za 2 až 3 roky (naposledy bylo v naší
diecézi v roce 2016). Dětí v tomto věku je v naší farnosti docela dost,
a tak si myslím, že by to mohl být pro všechny hezký a zbožně prožitý
den. Poprosil bych ale také rodiče, aby se někteří z nich vydali
na setkání s dětmi. Jak kvůli zajištění dopravy, tak kvůli dostatečnému
počtu dospělých doprovázejících.
Přeji nám všem, aby nám ta velikonoční radost vydržela celý rok.
P. Zdeněk Sedlák

Akce, události, nabídky, upozornění
 3. 5. (pátek) pastorace nemocných (Nížkov); od 17:00 tichá
adorace a sv. smíření
 5. 5. (3. neděle velikonoční) – nížkovská pouť (mše sv.
v Nížkově v 7, 8:30 a 10 hod.)
 6. 5. až 12. 5. – Týden modliteb za povolání
 7. 5. (úterý) - mše sv. a májová pobožnost v Bukové
 9. 5. (čtvrtek) pastorace nemocných (Buková)
 10. 5. (pátek) pastorace nemocných (Poděšín + Sirákov); misijní
klubko; setkání pastorační a ekonomické rady
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 12. 5. (neděle) – sbírka na kněžský seminář a formaci
bohoslovců; Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu
 14. 5. (úterý) - mše sv. a májová pobožnost v Poděšíně
 15. 5. (středa) - mše sv. a májová pobožnost v Rosičce
 18. 5. (sobota) – farní zájezd do Orlických hor (Neratov – poutní
kostel a činnost Sdružení Neratov, o.s.; Deštné – Diecézní
centrum života mládeže; cestou zpět Ráby – perníková
chaloupka; viz článek v dubnovém Farním listu)
 21. 5. (úterý) - mše sv. a májová pobožnost ve Špinově
 24. 5. (pátek) – Noc kostelů
 26. 5. (neděle) – sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého
východu
 28. 5. (úterý) - mše sv. a májová pobožnost v Sirákově
 30. 5. (čtvrtek) – Slavnost Nanebevstoupení Páně (doporučený
svátek)
 31. 5. (pátek) – Svátek Navštívení Panny Marie (začátek
modlitby svatodušní novény)
Výhled:
 1. 6. (sobota) – 1. den pravidelného víkendového zpřístupnění
kostnice (v květnu pouze 1.5., 5.5. a 8.5.)
 2. 6. (neděle) – 1. sv. přijímání dětí v naší farnosti
 8. 6. (sobota) – Diecézní setkání dětí v Hradci Králové
 9. 6. (neděle) – Slavnost Seslání Ducha svatého
 16. 6. (neděle) - Slavnost Nejsvětější Trojice; odpoledne koncert
v kostele sv. Mikuláše
 23. 6. (neděle) – Slavnost Těla a krve Páně, mše sv. v 8:30
a v 18 hod.(!!) v Nížkově
 24. 6. (pondělí) – Slavnost Narození sv. Jana Křtitele
 27. 6. (čtvrtek) – farní odpoledne na závěr školního roku
 28. 6. (pátek) – Slavnost Nejsvětějšího srdce Ježíšova
 29. 6. (sobota) – Slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů
(doporučený svátek)
 5. 7. (pátek) – Slavnost sv. Cyrila a Metoděje (doporučený
svátek, velehradská pouť)
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 7. 7. (neděle) – pouť v Sirákově
 13. 7. (sobota) – jáhenské svěcení kandidátů kněžství v Hradci
Králové
 10. 7.–14. 7. – Katolická charismatická konference v Brně
 14. 7. – 20. 7. – Farní tábor ve Fryšavě pod Žákovou horou
❖ Úklid fary: 4. 5. Jágrová Marie; 25. 5. Enderlová Miroslava
Změny vyhrazeny

Báseň – svátek matek
Tak mnoho cest je – tolik volá hlasů,
pro matku dítě nemá dosti času.
Co činí matka – je tak samozřejmé,
povinnost díků z nás tak ráda sejme.
Vždy říkáme si: „Vzpomeneme jednou“
a potom v chvíli mrazivou a bědnou,
zavřou se oči, pro nás tolik bdělé.
Dluh se chce splatit – není věřitele.
Viktor Dyk

Okénko (nejen) pro mládež
Bůh nám jde naproti tam, kde právě teď jsme…
Bůh se s námi může setkávat kdykoli bez ohledu na to, o jak bláznivé
okolnosti jde. V evangeliích se Ježíš často setkává s lidmi uprostřed
životní vřavy. Petra osloví při opravě sítí na břehu jezera. Matouše při
vybírání daní. Přistupuje k lidem často právě tehdy, když se jim daří
mimořádně špatně. Cizoložnou ženu zdvihá ve chvíli, kdy ji chtějí
kamenovat. Uzdravuje ženu nemocnou po mnoho let, uzdravuje
posedlého, který ani není pořádně při smyslech. V každé této situaci
říká Bůh zaneprázdněným, vystresovaným, pochybujícím a vylekaným
lidem: „Chci se s tebou setkat, záleží jen na tobě, zda se ty chceš setkat
se mnou.“
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Chce-li se s námi Bůh setkat tam, kde se právě nacházíme, pak je to,
to správné místo na setkání s Ním. Není třeba čekat, až se náš život
ustálí. Není třeba čekat, až překonáme hříšné návyky, až budeme
„zbožnější“ nebo až se budeme „lépe“ modlit. Na nic z toho nemusíme
čekat. Protože Bůh je připravený na setkání právě tady a teď.

(www.vira.cz)

Okénko (nejen) pro seniory
Nikdo mi nezaručí, že nezhloupnu, nebo že těžce neonemocním
Existují strachy specifické pro vyšší věk.
Staří lidé trpí stejnými strachy jako všichni ostatní. Existují ale také
strachy specifické pro vyšší věk. Někdy se uvádí sedm druhů strachu
typických pro seniory: strach z psychických potíží, všeobecný strach
ze života, strach o vlastní existenci, strach z nemohoucnosti, strach
z nemoci, strach z neovlivnitelných změn, strach z toho, že by se měli
měnit“.
Mnozí pociťují strach ze smrti. Strach ze smrti přitom mívá několik
aspektů. Jedněm nahání strach ztráta kontroly. Celý svůj život žili
spořádaně a teď by mohli o kontrolu nad sebou přijít: Co by si o nich
druzí pomysleli? Jiní se obávají neznáma a hrůzy smrti. Další se bojí
setkání s Bohem. Obávají se, že budou konfrontováni s pravdou o sobě
samých
a
nemuseli
by
proto
před
Bohem
obstát.
Na všechny tyto strachy je třeba se podívat v modlitbě před Bohem.
Co mi chtějí říci? Nikdo mi nezaručí, že těžce neonemocním nebo
nezhloupnu, ani že můj partner nezemře dříve než já. Ten strach
je pochopitelný. Musím ho připustit. Zároveň ale tenhle můj strach
poukazuje na to, co je pro mě v životě důležité, v čem spočívá moje
podstata.
•

Strach z opuštěnosti mi chce naznačit, že dům svého života nemám
stavět na člověku, ale na Bohu. Bůh mě neopustí. Zůstane se mnou.
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•

•

Jeho anděl mě přenese i přes práh smrti. V žádném okamžiku tedy –
ani v okamžiku smrti – nebudu úplně sám.
Strach z demence mě přivádí k otázce, kdo vlastně jsem. Mám cenu
jen v případě, že jsem schopen rozumně přemýšlet a jednat? Není tu
můj nejvnitřnější základ přítomen i poté, co všechno vnější
odpadne? I dementní lidé občas vyzařují něco, co ukazuje na jejich
jasné a čisté nitro. Mé já je zlomeno a jde tu už jen o čisté bytí.
Strach z vlastní zchátralosti a demence mě zve, abych se vydal
Bohu se vším, co mám, a důvěřoval mu, že to se mnou myslí dobře
a vede mě ve všech chvílích mého života.
Strach ze zatracení mě zve, abych se skryl i se svým strachem
v Božích láskyplných rukou. Ve svém strachu se mohu povzbuzovat
Ježíšovým slovem, které řekl na kříži lotru po pravici: „Amen,
pravím ti: Dnes budeš se mnou v ráji“ (Lk 23,43).
Zpracováno podle knihy: Umění stárnout,
kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství.
Autor: Anselm Grün

Modlitba
Svatá Maria, Matko Boží
Zachovej mi srdce dítěte, srdce čisté a průhledné jako horský pramen.
Vypros mi srdce prosté, které neživí v sobě smutek ani hořkost,
srdce něžné a soucitné, srdce věrné, které nemyslí jen na sebe,
které nezapomíná na žádné dobrodiní a nevzpomíná na žádnou křivdu.
Dej mi Maria srdce tiché a pokorné, které miluje a nečeká na odměnu,
srdce veliké, které nikdy nemalomyslní,
které neochlazuje žádný nevděk a neunavuje žádná lhostejnost,
srdce ve všem hledající slávu a radost Ježíše Krista,
srdce zraněné láskou k Němu ranou, která se zahojí až v nebi.
Amen.
P. Josef Kentenich
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Inspirace ke svatosti
Svatý Jan Nepomucký
Kdy žil: 1345-1393
Liturgický svátek: 16. 5.
Stupeň slavení: připomínka
Patron: při přírodních pohromách a povodních a také české země
Sv. Jan Nepomucký je jedním z patronů naší země. Narodil
se v dnešním Nepomuku, což je městečko asi 35 km od Plzně. Dostalo
se mu dobrého vzdělání, které zakončil na Karlově univerzitě, v roce
1389 byl jmenován generálním vikářem pražského arcibiskupa Jana
z Jenštejna. V té době byl českým králem Václav IV., který však byl
díky své prchlivé povaze s církví v častém sporu.
Aby zmenšil Jenštejnovu moc, chtěl král vytvořit z kladrubského
opatství nové biskupství, které by řídil jemu věrný člověk. Jenže byl
to právě Jan Nepomucký, kdo mu jeho plány zhatil. Zatímco se Václav
IV. veselil na hradě Křivoklátu, Jan narychlo potvrdil nově zvoleného
opata. A tím na sebe přivolal panovníkův hněv.
Setkat se lze minimálně ještě s jedním důvodem, proč Jan Nepomucký
nepadl králi do oka, i když ten mnozí zpochybňují. Jan mu prý nechtěl
vyzradit zpovědní tajemství jeho manželky Žofie, která se k němu měla
chodit zpovídat.
Ať tak či onak, po zajetí se Jan Nepomucký nakonec ocitl v mučírně
na Staroměstské rychtě, kde kromě kata přiložil ruku k dílu i vínem
posilněný král. Ten měl Jana mimo jiné pálit pochodněmi na bocích.
Nebožákovi byly i drceny prsty na rukou a na nohou a dostal spoustu
ran do hlavy. Z mučírny se živý nedostal. Jeho mrtvé tělo pacholci
na Václavův rozkaz svázali do kozelce a pod rouškou tmy shodili
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z dnešního Karlova mostu do Vltavy. Zhruba o měsíc později pak tělo
vyplavalo na hladinu, bylo vytaženo a následně pohřbeno.
K Janovu svatořečení došlo v roce 1729. Dopomohly mu k tomu čtyři
uznané zázraky, mimo jiné i zachovalý jazyk, který naběhl a zčervenal
poté, co byly Janovy ostatky vyzdviženy. V 70. letech 20. století
se však díky rozboru ukázalo, že nešlo o jazyk, ale část mozkové tkáně.
Známý je i epigram Karla Havlíčka Borovského, který tuto tématiku
zpracoval po svém: Svatý Jene z Nepomuku, drž nad námi svoji ruku,
ať nám Bůh dá, co dal Tobě, by náš jazyk neshnil v hrobě.
V české krajině najdeme mnoho kostelů a kaplí zasvěcených Janu
Nepomuckému, často vidíme sochu tohoto světce s charakteristickými
pěti hvězdami u hlavy a křížem v rukách.
„iZIDOOR"

Misie – pokřtění a poslaní – květen 2019
Téma měsíce: MARIA JE NAŠE MATKA
Návrhy biblických textů: Ester, zázrak v Káně, Maria v Ježíšově životě,
potvrzená zjevení Panny Marie
Svědectví svatých: Jan Sarkander, Jan Nepomucký, Klement Hofbauer,
Augustin z Canterbury, Zdislava
Zamyšlení a z něj vyplývající modlitba:
• Maria jako most mezi člověkem a Bohem
• role Marie v mém životě
• role maminky v mém životě
Konkrétní skutky:
• účastníme se májových pobožností
• seznamujeme se s aktivitou PMD Misijní růže, podle možností
se zapojujeme
• organizujeme výlet do mariánského poutního místa
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•

zajímáme se o církevně uznávaná poutní místa ve světě a jejich
příběh
• pátráme po ženách – misionářkách – a jejich osudech
• zveme na besedu ženy, které pracovaly v misijních oblastech
• pro děti navíc: seznamujeme (se) s významem medailky
s Pannou Marií, hledáme v okolí místa připomínající Pannu
Marii (kapličky, obrázky…); myslíme na maminky misionářů;
uvědomujeme si úkol maminek a ctíme je; připravujeme besídku
pro ženy a maminky
Biblické odkazy:
- Ester – kniha Ester
- zázrak v Káně – Jan 2,1-11
- Maria v Ježíšově životě Mt 2,13-15, Lk 1,26-47; 2,14-52, Jan
2,1-12; 19,25-27, Sk 1,13-14
- potvrzená zjevení Panny Marie: Laus (Francie) 1664-1718, Řím
(Itálie) 1842, La Salette (Francie) 1846, Lourdes (Francie) 1858,
Champion (USA) 1859, Pontmain (Francie) 1871, Gietrzwald
(Polsko) 1877, Knock (Irsko) 1879, Fatima (Portugalsko) 1917,
Beauraing (Belgie) 1932, Banneaux (Belgie) 1933, Amsterdam
(Nizozemí) 1945-59, Akita (Japonsko) 1973-81, Betania
(Venezuela) 1976-88, Kibeho (Rwanda) 1981-86
Evangelii Gaudium:
Čl. 288: Evangelizační působení církve má mariánský styl. Neboť
pokaždé, když pohlédneme na Marii, opět věříme v převratnou sílu
něhy a lásky. Na ní vidíme, že pokora a něha nejsou ctnostmi slabých,
nýbrž silných, kteří nepotřebují zacházet s druhými špatně, aby pocítili
svoji důležitost. Při pohledu na ni zjišťujeme, že ta, která velebila Boha,
protože „mocné sesadil z trůnu“ a „bohaté propustil s prázdnou“
(Lk 1,52-53), je tatáž, která zajišťuje domácí teplo našemu hledání
spravedlnosti. Ona také starostlivě uchovává „všechno v srdci
a rozvažuje o tom“ (srov. Lk 2,19). Maria dovede rozpoznávat stopy
Božího Ducha ve velkých událostech, ale také v těch, které se zdají
nepostřehnutelné.
z příručky pro přípravu na Mimořádný misijní měsíc říjen 2019
PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
Zpracovala Jana Vosmeková
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Tabulka lektorů na květen 2019
ST
ČT
PÁ
SO

Laštovičková M.
Chromá H.

1
2
3
4

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
2. čtení 7:00
Brukner J. st.
přímluvy 7:00
Eliáš B.
NE

5

1. čtení 10:00

Chromá H.

2. čtení 10:00

Hoclmanová Z.

8:30
8:30
8:30

Bártová J.
Jindrová V.
Vlčková N.

8:30
8:30
8:30

Němcová T.
Havlíčková V.
Vlčková P.

8:30
8:30
8:30

Holcmanová Z.
Vosmeková J.
Vlčková N.

přímluvy 10:00
Jindrová V.
Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

6
7
8
9
10
11

NE

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
Brukner J. st.
12 2. čtení 7:00
přímluvy 7:00
Brukner J. ml.

PO
ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

13
14
15
16
17
18

NE

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
Brukner J. st.
19 2. čtení 7:00
přímluvy 7:00
Eliáš B.

PO

20
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Jindrová V.
Bártová J.
Laštovičková M.
Chromá H.

Jindrová V.

ÚT
ST
ČT
PÁ
SO

21
22
23
24
25

NE

26

PO
ÚT
ST
ČT

27
28
29
30

Bártová J.
Holcmanová Z.
Chromá H.

1. čtení 7:00 Wasserbauerová M.
2. čtení 7:00
Brukner J. st.
přímluvy 7:00
Brukner J. ml.

8:30
8:30
8:30

Bártová J.
Linhartová M.
Vlčková P.

Jindrová V.
Bártová J.
Laštovičková M.
Chromá H.
Zdena Holcmanová

Pro zasmání
Přijde muž ke zpovědi a vyznává se ze svých hříchů: „Otče, vynadal
jsem svojí tchýni.“ Kněz chvíli mlčí a potom povídá: „Synu, tady jsi
u zpovědi. Tady jde o hříchy, a ne o hrdinské činy!“
Jeden bratr dominikán se chlubí, že zahnal medvěda znamením kříže.
"Hloupost," oponuje druhý, "ten medvěd utekl, protože se bál, že začneš
kázat!"
http://www.ledecns.farnost.cz/vtipy/

Mše svaté s intencemi v květnu 2019
Středa 1. května

18:00 Za rodiče Vlčkovy, syna, zetě, živé
a zemřelé těchto rodin

Čtvrtek 2. května
Památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve

18:00 Za nová kněžská a řeholní
povolání
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Pátek 3. května
Svátek sv. Filipa a
Jakuba, apoštolů
Sobota 4. května
Neděle 5. května
3. neděle velikonoční
Titulární slavnost
kostela v Nížkově
(pouť)
Pondělí 6. května
Památka sv. Jana
Sarkandra, kněze a
mučedníka
Úterý 7. května
Středa 8. května
Čtvrtek 9. května
Pátek 10. května
Sobota 11. května

Neděle 12. května
4. neděle velikonoční

Pondělí 13. května

18:00 Za dar víry pro děti a mládež
7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE
7:00 Za farnost
8:30 Za rodiče Pojmanovy, sourozence,
Marii Pojmanovou, celý rod a za dar
zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
10:00 Za poutníky
18:00 Za Jindřicha a Boženu Perničkovy,
jejich rodiče, syna a zetě
18:00 Za Zdeňka Brabce, syna Petra,
sestru Janu a oboje rodiče
18:00 Za dar zdraví a Boží ochranu
18:00 Na poděkování za dar politické
svobody
18:00 Za Vlastu a Stanislava Bártovy,
oboje rodiče, sourozence a dar víry pro
celou živou přízeň
7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE
7:00 Za farnost
8:30 Za Bohuslava Peřinu, rodiče,
Zdeňku a Jana Wasserbauerovy a živé
i zemřelé těchto rodin
10:00 (Sirákov) Za Josefa Roseckého,
manželku Jindřišku, syna Bohumila,
jejich rodiče a rodiny Musilovy.
18:00 Za Jana Musila, 2 bratry, rodiče,
jejich rodiče a celou přízeň

Úterý 14. května
Svátek sv. Matěje,
apoštola

18:00 Za duše zemřelých dárců mešních
nadací

Středa 15. května

18:00 Za Annu a Jana Chvátalovy,
nemocnou osobu a duše v očistci
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Čtvrtek 16. května
Svátek sv. Jana
18:00 Za rodinu Perničkovu, Němcovu
Nepomuckého, kněze a
a Havlíčkovu
mučedníka, hlavního
patrona Čech
18:00 Za Marii a Václava Tománkovy, dva
syny, Ludmilu a Adolfa Peřinu, rodiče
Pátek 17. května
Vlčkovy a živé i zemřelé těchto rodin
7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE
Sobota 18. května
7:00 Za Jaroslava Wasserbauera, jeho
bratra s manželkou, celý rod a duše
v očistci
Neděle 19. května
8:30 Za farnost
5. neděle velikonoční
10:00 (Sirákov) Za Josefa Kučeru,
Františka a Marii Růžičkovy, bratra
Oldřicha a sestru Františku.
Pondělí 20. května
18:00 Za Marii a Josefa Pospíchalovy,
Památka sv. Klementa
rodiče a sourozence
Marie Hofbauera, kněze
18:00 Za Marii Jágrovu, manžela, rodiče
Úterý 21. května
a sourozence
18:00 Za rodiče Landovy, zetě, celou
Středa 22. května
přízeň a duše v očistci
18:00 Za Boženu a Františka Tonarovy,
Lenku a Františka Zvolánkovy, jejich
Čtvrtek 23. května
rodiče a sourozence a Boží ochranu pro
celou rodinu
18:00 Za Alenu Pojmanovu, bratra Josefa
Pátek 24. května
a dvoje rodiče
7:30 MŠE SVATÁ NEBUDE
Sobota 25. května
7:00 Za farnost
8:30 Na poděkování za dar zdraví
Neděle 26. května
a všechny udělené milosti s prosbou o
6. neděle velikonoční
Boží požehnání, ochranu Panny Marie
a dar pravé víry pro celou rodinu
10:00 (Sirákov)
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18:00 Za rodiny Horkých, Chromých,
Miladu Valentovu, celou přízeň a duše
v očistci
18:00 Za Annu Čejkovu, manžela, dva
Úterý 28. května
syny,
dceru,
vnuka
Miloslava
a pravnuka Vojtěcha
18:00 Za rodiče Veselých, Jana a Marii
Středa 29. května
Musilovy, jejich rodiče, sourozence
a duše v očistci
18:00
Za
Ferdinanda
Havlíčka,
Čtvrtek 30. května
sourozence,
rodiče,
Františka
Nanebevstoupení Páně
Dočekala a duše v očistci
Pátek 31. května
18:00 Za Marii a Jiřího Pospíchalovy,
Svátek Navštívení
rodiče a sourozence
Panny Marie
Pondělí 27. května

Změny vyhrazeny

Z Boží kanceláře
Pán Bůh už delší čas telefonuje a velmi pozorně poslouchá, co mu
říká ten, kdo je na druhém konci telefonu.
Anděl tajemník pootevře dveře a naznačuje, že na druhé lince je…
Ale Bůh mu rukou ukáže, aby ho nevyrušoval. Anděl se vrátil
do vedlejší místnosti. „Nebeský Otec je velmi zaneprázdněný a nechce
být nikým rušený.“
„Ale řekl jsi mu, že s ním chce mluvit papež?“
„Nenechal mě domluvit.“
„Zkus mu to odkázat po Panně Marii,“ navrhne papež.
Anděl jde zavolat Pannu Marii. Ta potom velmi jemně zaklepe
na dveře Boží kanceláře a maličko je pootevře. Bůh na ní mrkne
a pohybem ruky naznačí, aby chvilku počkala. Panna Marie
s pochopením zavře dveře.
„Nejde to,“ oznamuje. „Jde o velmi důležitou osobu.“
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Anděl to jde oznámit papeži, který už trochu netrpělivě čeká na druhé
lince.
„Co teď?“ přemýšlí Svatý otec. „Zkus najít svatého Josefa a ať se za
mě přimluví také svatý Antonín. A prosím pospěš si. Jde o velmi
důležitou věc, jde o církev!“
Za dveřmi Boží kanceláře se zatím vytvořil shluk svatých. Nedá se
však nic dělat. Jen co někdo pootevře dveře, Bůh zvedne ruku
a naznačuje, aby nebyl rušen.
Konečně Bůh položí sluchátko a sedne si do křesla. „Ach,
ta Valentýna!“ usmívá se. „Každý večer mi musí postupně popsat
všechno, co dělala celý den.“ Do místnosti vstoupí anděl tajemník.
„Kdo byl na druhé lince?“ ptá se Bůh.
„Papež.“
„A kde je teď?“
„Už položil. Říkal, že si jde znovu přečíst Temnou noc od svatého
Jana od Kříže.“
„Dones mu rychle ode mě tento lístek.“ Bůh píše, a přitom nahlas
říká: „Do papežovi milosrdné lásky svěřuji Valentýnku – věk: čtyři
roky, matka prostitutka, otec ve výkonu trestu. A ujisti ho, že může být
klidný. Pán Bůh ho má stále velmi rád, i když se mu někdy zdá, že je
trochu roztržitý.“
(Lia Cerrito: Z Boží kanceláře)

Filipov – Mariánské poutní místo
Filipov na česko-saské hranici označovali naši prarodiče jako České
Lurdy. Právem! Tolik poutníků tam před druhou světovou válkou
přicházelo. Vedle zažloutlých kronik svědčí o oblibě toho místa také
monumentální podoba kostela Panny Marie Pomocnice křesťanů, který
byl posvěcen v roce 1873.
Od šlechticů ke tkadleně
U zrodu poutního místa bylo nevysvětlitelné uzdravení, jednodušeji
zázrak. Tady ovšem Matka Boží nepomohla bohatému šlechtici│17│

donátorovi, jako to známe u řady starších mariánských míst, ale trpící
venkovské tkadleně. Přesný popis události, k níž došlo ve filipovském
domě číslo 63, si můžeme přečíst v boční chrámové kapli. Právě
v tomto místě stávala světnice, kde se zjevení uskutečnilo. A protože
se nejedná o dávnou legendu, ale o svědecky doložené a pečlivě
zaznamenané reálné události, podívejme se na celý jejich průběh:
Marii vzývala, Maria přišla
Magdalena Kadeová (narozená roku 1835 jako dítě německy mluvících
filipovských osadníků) byla od svých 19 let těžce nemocná. Postupně
jí byl diagnostikován zápal plic, pohrudnice a zánět mozkových blan.
K tomu se přidala onemocnění spojená s křečovými záchvaty.
Od podzimu 1864 byla trvale připoutána na lůžko, protože se objevily
silné bolesti na prsou a hnisavé puchýře po celém těle. Ošetřující lékaři
Görlich z Gersdorfu a Ulbrich z Jiříkova konstatovali, že stav
je nevyléčitelný.
Magdalena snášela bolesti a časté převazy trpělivě, před Vánocemi
1865 v očekávání smrti přijala svátost pomazání nemocných. Uplynulo
ale několik dnů a v noci na 13.ledna 1866 – bylo to ve 4 hodiny ráno –
zahlédla u svého lůžka ženu v zářícím bílém plášti s korunkou na hlavě.
Ta jí měla říci: „Mein Kind, von jetzt an heilt´s“ (Mé dítě, od nynějška
se to hojí.) A opravdu! Ráno po zjevení Magdalena Kadeová bez potíží
vstala. Tehdy ani později neměla pochyb, že jí přišla uzdravit sama
Panna Maria, jejíž byla ctitelkou a kterou mnohokrát úpěnlivě
v bolestech vzývala. A lékaři? O uzdravení nebyli schopni podat žádné
uspokojivé vysvětlení.
I papež byl informován
Když se zpráva rozšířila, do Filipova začaly putovat zástupy lidí.
Informace o zázraku brzy pronikla i do tisku a tím i do celoevropského
povědomí. Duchovní správa v nedalekém Jiříkově se k záležitosti
chovala nejdříve zdrženlivě. Na biskupství v Litoměřicích podala
o případu podrobnou zprávu a vyzvala veřejnost, aby počkala
na rozhodnutí církevní vyšetřovací komise. Ta zasedla už v březnu
téhož roku v čele s litoměřickým kanovníkem Janem Řehákem.
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Komisaři posoudili lékařskou zprávu o uzdravení Magdaleny Kadeové
a ona sama před nimi vypovídala pod přísahou. Litoměřický biskup
Augustin Wahala pak při příležitosti I.vatikánského koncilu osobně
s filipovským případem seznámil papeže Pia IX.
K žádnému církevnímu omezení nedošlo, zájem o Filipov proto stoupal
a postupně docházelo i k vyslyšení dalších proseb. Na stejném místě
se například uzdravila chromá Magdalena Langhansová. I o tom byl
učiněn zápis. V den prvního výročí zjevení, na lidovou pouť spojenou
se vzýváním Panny Marie, Pomocnice křesťanů, přišlo už na deset tisíc
osob.
Na základě souhlasu biskupství byla ve Filipově postavena nejdříve
mariánská kaple, vysvěcená v den 7. výročí zjevení. Kvůli neustále
rostoucímu počtu poutníků následovala stavba současného kostela
podle plánů vídeňského architekta Franze Hutzlera. Po dokončení už
sem chodívalo i více než sto tisíc věřících ročně. Litoměřický biskup
Emmanuel Schöbel povolal ke správě místa redemptoristy, kteří
v sousedství vybudovali kolej a v kraji konali velmi úspěšné exercicie.
Sedmdesátiletá Magdalena Kadeová zemřela v prosinci 1905 a její
pohřeb vyzněl jako triumf mariánské úcty.
Po válce přišel pád
Nad hlavním oltářem vidíme papežský erb, který napovídá, že nejsme
v obyčejném kostele, ale v papežské bazilice. Tohle ocenění získal
kostel v roce oslav 60 let od původního zjevení jako velkou vzácnost.
Vždyť titul bazilika minor nesly v celých Čechách jen dva kostely:
na Svaté Hoře a v Bohosudově. Tehdejší papež Pius XI. případ
filipovského uzdravení dobře znal. Přijel se sem totiž o konkrétních
událostech osobně přesvědčit v době, kdy byl apoštolským nunciem
v Polsku. Česko-německé slavnosti jubilea vyvrcholily 12.září 1926
korunováním sochy Panny Marie Filipovské, které společně provedli
litoměřický biskup Josef Gross a strahovský opat Metoděj Jan Zavoral.
Po skončení druhé světové války byla většina německy mluvících
obyvatel z Filipova a okolního pohraničí vyhnána a noví osadníci
na tradici nesměli navázat, bazilika chátrala. Tradice tu ale nebyla nikdy
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zcela přerušena. Přes mnoho překážek a násilné tlumení poutí
přicházely alespoň hrstky českých, německých nebo lužickosrbských
poutníků. Dnes je kostel obnoven v plné kráse a jeho duchovní správci,
salesiáni Dona Bosca, s radostí vítají každého návštěvníka.
Noci a chladu navzdory
Jak velí tradice, také letošní hlavní poutní slavnost se uskutečnila
13. ledna ve 4 hodiny ráno. „Pravidelně mezi nás přijíždí litoměřický
biskup Jan Baxant, ale tentokrát jej zastoupil generální vikář Mons.
Martin Davídek. Nepřálo nám počasí, bylo chladno, deštivo a hrozivé
zprávy o sněhové kalamitě odradily mnoho pravidelných návštěvníků.
I tak se bazilika naplnila asi sedmi sty účastníky slavnosti,“ vysvětlil
filipovský duchovní správce se sídlem v Rumburku P. Josef Kujan
SDB. Současně vyjádřil radost, že většina poutníků zůstává Filipovu
věrná. Jsou mezi nimi věřící z Prahy a dalších českých a moravských
diecézí. K těm, kdo nikdy nechybí, patří zástupci Slováků a farníci
ze Žarošic.
Filipovská slavnost v sobě kromě úcty k Panně Marii skrývá i jedinečné
kouzlo končící vánoční doby. Přímo v mariánské bazilice je vystavený
krásný betlém a celý Šluknovský výběžek, kde kdysi působily desítky
šikovných řezbářů, skrývá mnoho dalších betlemářských skvostů.
Téměř v každém domě prý zde lidé mívali rodinné vyřezané betlémy.
Když byli v roce 1945 stěhováni do Německa, nemohli tyto těžké
soubory brát s sebou. Tak je mnozí z nich kdesi v koutku zahrady
zakopali a později se pro ně pod rouškou noci vraceli doslova
s nasazením života. Byly to jejich poklady, dražší než cokoliv jiného.
Bohoslužby na výročí zjevení Panny Marie:
12. ledna v 17.00 večerní mše svatá;
13. ledna ve 4.00 slavnostní mše sv.;
v 9.00, v 10.30 a v 17.00 hod. česko-německá mše sv.
Zpracovala Ludmila Vystrčilová
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Církevní turistika a čas dovolených
Mnozí z vás v tuto dobu plánují, kam na dovolenou.
Na www.cirkevnituristika.cz najdete výběr příjemného ubytování
pro jednotlivce, rodiny i početnější skupiny, které nabízejí jednotlivá
biskupství. Jedná se o fary, bývalé fary přebudované na penziony,
ubytovny, dále jsou v nabídce poutní domy, duchovní centra a jiná
ubytovací zařízení.
Například Brněnské biskupství nabízí na jižní Moravě penzion
sv. Anny v Pasohlávkách (s ubytováním máme velmi dobrou zkušenost)
a faru sv. Rozálie v Horních Věstonicích. Dále faru sv. Jiljí Luhov
u Znojma a penzion Rosa Coeli v historické budově kláštera v Dolních
Kounicích. Několik letáčků k těmto nabízeným objektům
je k nahlédnutí i rozebrání na stolečku v kostele.
Vyberete-li si z uvedené nabídky církevní turistiky, prožijete
dovolenou v klidném prostředí a zároveň finančně podpoříte církevní
zařízení.
Marie Linhartová

Tweetuj s Bohem
Tweetuj s Bohem: Proč je mše tak nezáživná?
Eucharistie je nejdůležitější ze sedmi svátostí, protože je v ní Ježíš
přítomný ve svém těle a ve své krvi, které nám nabízí jako pokrm
a nápoj. Ježíš je v eucharistii neboli ve mši svaté skutečně přítomný,
ale poznatelný jen pro ty, kteří v něj chtějí věřit. Proto kněz při mši říká,
že eucharistie je „tajemstvím víry“.
NUDA
Někteří lidé si stěžují, že mše je nudná. Sám Ježíš však řekl, že bez
eucharistie v nás není život: „Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život
věčný a já ho vzkřísím v poslední den. Vždyť mé tělo je skutečný pokrm
a má krev je skutečný nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává
ve mně a já v něm“. Pokud věříš, že k tobě v eucharistii přichází
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samotný Ježíš, jak to může být nuda? Zvlášť, když se mše vědomě
a aktivně účastníš?
PŘIPRAV SE
Ježíš je ve svatostánku skutečně přítomný – proto v jeho blízkosti stále
svítí věčné světlo. Můžeš Ježíše pozdravit tím, že v uličce poklekneš,
než se posadíš. Je dobré zachovávat v kostele ticho. Je to z úcty k Boží
přítomnosti a proto, abychom dali prostor těm, kteří se chtějí v tichosti
modlit, včetně tebe.
Před začátkem bohoslužby můžeš svůj čas dobře využít a pár minut
věnovat tomu, aby ses připravil/a na setkání s Ježíšem. Setkání
s Ježíšem v eucharistii je mnohem důležitější než tvůj nabitý program.
Svůj všední život však nemusíš nechávat za dveřmi kostela. Můžeš
naopak při mši nabídnout celý svůj život Bohu: svou vděčnost, chválu
a lásku stejně jako své bolesti, obavy a potřeby. Můžeš říct Ježíšovi
všechno.
AKTIVNÍ ÚČAST
Při mši svaté jsi zvaný/á k tomu, abys aktivně naslouchal/a,
odpovídal/a, modlil/a se, zpíval/a a přemýšlel/a nad tím, co se odehrává.
Eucharistie je natolik důležitá, že si zaslouží veškerou tvoji pozornost.
Pokud se takto vědomě účastníš, je méně pravděpodobné, že se budeš
nudit. Pokud je tam něco, čemu nerozumíš, neboj se zeptat (potom).
Chodit ke svatému přijímání je to nejdůležitější, co můžeš ve svém
životě dělat, protože přijímáš Ježíše, svého Pána a Boha! Po svatém
přijímání se chvíli v tichu modli, abys mohl/a Bohu poděkovat
za milost, kterou jsi právě přijal/a. Když mše skončí, je čas podělit
se o Ježíše s druhými.
Ježíš k tobě při mši svaté přichází velmi blízko. Může být mše
nezáživná, jestliže se jí upřímně účastníš?
MNOHO JMEN
Eucharistie pochází z řeckého slova eucharistia, což znamená
„díkuvzdání“. Mluvíme také o Nejsvětější svátosti oltářní. Eucharistie
je ve skutečnosti nejposvátnější ze všech svátostí. Dalším jménem pro
tuto svátost je mše svatá, protože v latině je bohoslužba zakončena
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slovy, které posílají věřící do světa: “Ite, missa est“. Slovo missa
se během staletí vyvinulo ve slovo mše.
SVÁTOST EUCHARISTIE
Opakovatelná: ano
Udělovatel: biskup, kněz
Účinky: skutečná přítomnost Ježíše, jeho těla, krve, duše a božství,
které za nás obětoval na kříži a které nám dává jako duchovní pokrm
Látka: nekvašený chléb, víno a malé množství vody (a Písmo)
Jednání: pozvednutí chleba a kalicha, jednotlivě
Slova: „Vezměte a jezte z toho všichni: toto je moje tělo, které se za vás
vydává.“
„Vezměte a pijte z něho všichni: toto je kalich mé krve, která se prolévá
za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná.
To konejte na mou památku.
Převzato z Tweetuj s Bohem str. 306-307
Zpracovala Marie Bruknerová

Přednáška Radost (z) lásky
V sobotu 6. dubna 2019 navštívili
naši farnost manželé Danka
a Vladimír Sequensovi. Přednáška
s názvem Radost (z) lásky byla
určena především pro manželské
páry. Sequensovi jsou dlouholetí
manželé, kteří žijí naplněni láskou
mezi sebou a Bohem. Podělili
se s námi o své životní zkušenosti
a poradili nám, jak řešit manželské
neshody a konflikty, do kterých
se můžeme dostat. Dozvěděli jsme
se také, jak moc je důležitá
komunikace, tolerance a umění
odpouštět si mezi manželi.
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Rozdílnost mužů a žen hraje ve vztahu důležitou roli. Především
je dobré vědět, že muži jsou spokojeni a šťastni, když jsou od žen
doceněni. U žen je to tak, že je pro ně nejdůležitější pocit bezpečí
a pozornost. Není toto recept na šťastný život, ale společná víra,
modlitba a společně strávený čas může vztah upevnit a posílit.
Tato přednáška byla pro nás velikým přínosem. Věříme proto, že až nás
manželé Sequensovi příště navštíví, bude účast na besedě hojnější.
Manželé Špačkovi

Naše problémy bere Ježíš na svůj kříž
Ježíš miluje až k smrti … na kříži
Starobylá římská tradice vypráví o apoštolu Petrovi, že během
Neronova pronásledování křesťanů utíkal z města. Na cestě ale potkal
Ježíše, který kráčel opačným směrem než on. Petr se ho proto
překvapeně zeptal: „Pane, kam jdeš?“ Ježíš mu odpověděl: „Jdu
do Říma, aby mě znova ukřižovali.“ V tu chvíli Petr pochopil, že má
Pána následovat s odvahou až do krajnosti, ale zejména pochopil, že na
této cestě nebude nikdy sám. Byl s ním stále ten Ježíš, který ho miloval
až k smrti na kříži.

Naše problémy bere Ježíš na svůj kříž
Ježíš se svým křížem kráčí po našich cestách a bere na sebe naše obavy,
naše problémy, naše utrpení, i ta nejhlubší. Ve svém kříži se Ježíš
spojuje s mlčením všech obětí násilí, které nemohou křičet, zejména
těch, kdo jsou nevinní a nikdo je nebrání. Svým křížem se Ježíš
sjednocuje s rodinami, které prožívají těžké chvíle, které oplakávají
tragickou ztrátu svých dětí. V kříži se Ježíš sjednocuje se všemi lidmi,
kteří trpí hladem, ve světě, který si na druhé straně dovoluje přepych
každodenního vyhazování tun jídla. Svým křížem se Ježíš spojil
s mnoha otci a matkami, kteří trpí, když se jejich děti stávají oběťmi
umělých rájů, jakým je droga; ve svém kříži se Ježíš spojuje s těmi,
kdo jsou pronásledováni pro náboženské přesvědčení, pro svůj názor
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nebo jednoduše pro svou barvu pleti. Ve svém kříži se Ježíš sjednocuje
se všemi mladými, kteří ztratili důvěru v politické instituce, protože vidí
jejich egoismus a korupci, nebo ztratili důvěru vůči církvi, ba dokonce
víru v Boha, kvůli nesrovnalostem života křesťanů a služebníků
evangelia. Ježíš tolik trpí naší nedůsledností!

Svůj kříž neneseš sám!
Na Kristově kříži leží utrpení, lidský hřích, také náš hřích, a Ježíš
přijímá toto všechno s otevřenou náručí, nese na svých ramenou naše
kříže a říká nám: „Odvahu! Svůj kříž neneseš sám! Já ho nesu s tebou.
Já jsem zvítězil nad smrtí a přišel jsem proto, abych ti dal naději a život
(srov. Jan 3, 16).“

Kříž v nás zanechává jistotu věrné Boží lásky
Co kříž zanechává v každém z nás? Zanechává dobro, které nemůže dát
nikdo jiný: jistotu věrné Boží lásky k nám. Tak velké lásky, která
dokáže vstoupit do našeho hříchu a odpustit ho, vstoupit do našeho
utrpení a dát nám sílu ho nést, vstoupit do naší smrti a zvítězit nad ní
a dát nám spásu. V Kristově kříži se nachází všechna Boží láska, jeho
nesmírné milosrdenství. A toto je láska, které můžeme důvěřovat
a ve kterou můžeme věřit.

Důvěřujme Kristu a svěřme se mu, On nezklame
Drazí mladí, důvěřujme Kristu a svěřme se mu, neboť On nikdy nikoho
nezklame! Pouze v Kristu, který zemřel a vstal z mrtvých, nalezneme
spásu a vykoupení. S ním zlo, utrpení a smrt nemají poslední slovo,
protože On nám dává naději a život. Z kříže, nástroje nenávisti,
ztroskotání a smrti učinil znamení lásky, vítězství a života. Krista
trpícího cítíme blízko jako jednoho z nás, který sdílí naši životní cestu
až do krajnosti. Neexistuje životní kříž, ať malý nebo velký, který
by Pán nesdílel spolu s námi.

Ježíšovo srdce je otevřené pro každého z nás
Kristův kříž také ale vyzývá k tomu, abychom se nechali nakazit Jeho
láskou, učí nás, abychom se na druhé dívali vždy s milosrdenstvím
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a s láskou, zvláště na ty, kdo trpí, kdo potřebují pomoc, kdo čekají na
pouhé slovo, na lidské gesto. Kříž nás učí vycházet ze sebe samých, jít
druhým naproti a podat jim ruku. Ježíš se na tebe dívá a ptá se:
Pomůžeš mi nést kříž? Bratře, sestro, co Mu ve své síle mládí odpovíš?
Drazí mladí, přinášejme na Kristův kříž naše radosti, naše trápení, naše
neúspěchy. Nalezneme otevřené srdce, které nás chápe, které nám
odpouští, miluje nás a žádá nás, abychom stejnou lásku vnášeli
do našeho života, abychom stejně milovali naše bratry a sestry.
Z promluvy papeže Františka na Světovém setkání mládeže,
Rio de Janeiro - Copacabana, červenec 2013

Naše problémy bere Ježíš na svůj kříž
Na Velikonoční pondělí se na Svatopetrském náměstí sešlo asi 10 tisíc
lidí, aby si vyslechli promluvu Petrova nástupce před polední
mariánskou modlitbou Regina caeli, která se během velikonoční
liturgické doby recituje namísto modlitby Anděl Páně. Papež František
komentoval dnešní evangelium a mimo jiné řekl:
„Toto Velikonoční pondělí, nazývané „andělovo“, nás liturgie
Matoušovým evangeliem (srov. Mt 28,8-15) přivádí do blízkosti
Ježíšova prázdného hrobu. Je užitečné vydat se v duchu k Ježíšovu
prázdnému hrobu. Ženy, plné obav i radosti, se rozběhnou
k učedníkům, aby jim oznámily, že hrob je prázdný; a tehdy se před
nimi objevil Ježíš. »Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu«
(v.9). Dotkly se ho. Nebyla to vidina, nýbrž živý Ježíš, s tělem; byl to
On. Ježíš vyhání z jejich srdcí strach, a ještě více je vybízí, aby
oznamovaly bratřím, co se stalo. Všechna evangelia zdůrazňují tuto roli
žen – Marie Magdalské a ostatních – jakožto prvních svědků
zmrtvýchvstání. Ustrašení muži byli zavření ve večeřadle. Petr a Jan,
upozorněni Magdalénou, podniknou jen rychlou obhlídku, při níž
konstatují, že hrob je otevřen a prázdný. Byly to však ženy,
které se jako první setkaly se Zmrtvýchvstalým a oznamují, že žije.“
Převzato z www.radiovaticana.cz,
redakčně upraveno
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Noc kostelů 24. 5. 2019
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Velikonoční jarmark
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