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Hle, matka tvá! 

V  hodinu  své  smrti  koná  člověk  ty  nejpodstatnější  věci.  Snaží  se 

tento poslední čas využít k tomu, co považuje za nejdůležitější. Obyčejně to 

vyjádří v závěti, která určuje budoucí vlastníky jeho pozůstalosti. Ježíš svou 

závěť vyjádřil zajímavým způsobem. Pro nás lidi vyprošuje odpuštění, Bohu 

Otci  odevzdává  svého  Ducha,  svou matku  odevzdává  svému  učedníkovi 

a učedníka, kterého zvláště miloval, odevzdává své matce, která stála pod 

jeho křížem. Nic víc na rozdání neměl. 

Stabat mater, jeho matka tam stála, a dočkala se toho, že kříž, smrt 

a hrob neměly poslední slovo a dočkala se  i prázdného hrobu. Až se nám 

bude zdát, přátelé, že nás  i Bůh opustil a budeme volat „Bože můj, Bože 

můj,  proč  jsi mě  opustil“,  pohleďme  z  toho  našeho  kříže  dolů:  ona  tam 

bude  stát  vždycky.  Malíři,  hudební  skladatelé  i  sochaři  byli  přímo 

fascinováni  tímto  výjevem  matky  stojící  pod  křížem,  který  je  středem 

mnoha našich mostů, domovních štítů a v hudebním provedení mu mlčky 

naslouchají miliony lidí. Stabat Mater. Tato matka, která stála, stojí a bude 

stát vždycky při nás, je i naší matkou nyní i v hodinu smrti naší. Amen. 

P. Rudolf Hušek  

Číslo 65                                                                               Velikonoce 2021 
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Domácí liturgie Velikonočního třídenní 
Podněty k osobnímu a rodinnému mimořádnému slavení Velikonoc 2021 

 
Minulý  rok  se velikonoční vigilie nemohl  zúčastnit nikdo. Také  letos 

bude  možnost  účastnit  se  slavení  v  kostele  velmi  omezena,  zřejmě 
nebude možné, abychom se každý zúčastnil obřadů Tridua všechny dny. 
Pro inspiraci přinášíme krátký návrh, jak slavit Velikonoce doma. 

Jistě  jsou  velmi  cenná  naše  osobní  rozhodnutí  sledovat  bohoslužby 
prostřednictvím médií. Je vhodné si připomenout, že  liturgie je slavena, 
nikoliv sledována. Rodiny  jsou „domácí církví", prvotním společenstvím, 
ve kterém je většina z nás uváděna do života s Bohem. Jistě od nás bude 
tato zkušenost, pokud se  jí chopíte, vyžadovat změnu smýšlení: není tu 
kněz („někdo"  jiný), kdo slaví  liturgii na našem místě. Jsme to my sami, 
se  svojí  angažovaností,  přípravou  a  odevzdaností,  kdo  tuto  liturgii 
budeme slavit. 

Pokud se rozhodnete sledovat také bohoslužby přenášené v médiích, 
pak  doporučujeme,  abyste  nejprve  prožili  tuto  svoji  domácí  liturgii 
a teprve potom sledovali přenos bohoslužby. 

Bude to od nás ode všech vyžadovat aktivní zapojení se, a tedy snad 
i občasné překonání ostychu. Bude pro nás všechny výzvou dokázat  se 
setkat s Pánem, který přichází k nám domů. Výzvy mohou být náročné, 
tak  jak  to  v  našich  životech  bývá,  ale  současně  se  stávají  počátkem 
něčeho  nového,  nač  bychom  dřív  snad  nebyli  schopni  ani  pomyslet. 
V tomto  případě  pro  vás mohou  být  novou  příležitostí,  jak  porozumět 
„Božímu přebývání mezi námi", v našich domovech. 

Slavit můžeme sami, ve dvou nebo v rodinném kruhu. Bylo by dobré 
si  předem  připravit  stůl,  vytvořit  sváteční  prostředí.  Zapalme  si  svíčku 
a na stůl položme kříž. Zkusme uzpůsobit podmínky místnosti, ve které 
se modlíme tak, aby vzniklo co největší ticho, vypněme mobily. Můžeme 
i snížit  intenzitu osvětlení. Využijme  ticha na úvod naší modlitby.  Stačí 
dvě minuty jen tak sedět buď se zavřenýma očima nebo s pohledem na 
kříž.  

Texty ke  čtení najdete v Bibli nebo na  internetu na www.liturgie.cz. 
Pokud  nemáte  ani Bibli  ani  internet, můžeme  vám  dodat  tento  návod 
včetně všech biblických textů vytištěný na papíře. 

František Jirsa, tel. 605 202 693 
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Zelený čtvrtek 
Biblické události 
Večer  Ježíš  prožívá  s  apoštoly  pesachovou  čili  velikonoční  večeři 
v připravené  místnosti  (tzv.  večeřadlo).  Potom  jdou  do  Getsemanské 
zahrady, kde  je  Ježíš zrazen  Jidášem a uvězněn. V noci se schází židovská 
rada (Sanhedrin), která uznává Ježíše vinným z rouhání. 
 

Dnes si na stůl  připravme také džbán s vodou a složenou zástěru.  
 

1. Uvedení do slavení liturgie  
Dnes  si  celá  církev mimo  jiné připomíná ustanovení daru eucharistie. 

Chceme si při pohledu na vodu ve džbánu a zástěru přehozenou přes stůl 
znovu  uvědomit,  že  každá  slavená  eucharistie  je  památkou  na 
sebedarování  Kristova  těla  pro  život  každého  z  nás,  památkou,  která  je 
dnes  živá  skrze  službu  jeho  církve,  Kristova  těla,  ve prospěch  šířícího  se 
Božího  království,  které  je  královstvím  spravedlnosti,  pokoje  a  radosti 
v Duchu svatém. Ve chvíli ticha teď tedy chceme děkovat za to, že jsme se 
i my nezaslouženě stali součástí této rodiny Božích synů a dcer, a zároveň 
vyjádřit lítost nad tím, že jsme za tento dar jen málo vděční. 

Přečtěme  si  žalm 136, kde  je opakující  se  refrén  "jeho milosrdenství 
trvá  navěky".  Ve  čtení  se můžeme  střídat:  jeden  z  nás  čte  liché  verše 
a ostatní odpovídají „refrénem". 

Jako  izraelský  lid,  který  se  pravidelně  upamatovával  na  podivuhodné 
skutky,  které Hospodin  k  jeho  zrodu a  k  jeho  záchraně  vykonal,  se dnes 
chceme  i my na  tyto Boží dotyky v našich životech  rozpomenout.  I my si 
dnes můžeme  vytvořit  svůj  "osobní  žalm  136",  svou osobní památku na 
Boží  zásahy  ve  svých  životech. V  tichu nebo  i  v  rozhovoru  s ostatními  si 
poznamenejme pár důležitých okamžiků ve svém životě víry: datum křtu, 
prvního  svatého  přijímání,  ale  i  dotyky  „neliturgické",  kdy  jsme  např. 
zakusili, že určité Boží slovo je opravdu živé, že Pán v mém životě opravdu 
koná.  

A  pak  se  pomodleme  nahlas  svou  nebo  společnou  „litanii".  Příklad: 
Bůh  mi  v  roce  1956  dal  milost  křtu,  jeho  milosrdenství  trvá  navěky.       
Dal mi poznat moji ženu., jeho milosrdenství trvá navěky. 

atd. 
atd. 
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2. Čtení 

1. čtení ‐ Ex 12,1‐8.11‐14 
Žalm 116,12‐18 
2. čtení ‐ 1 Kor 11,23‐26 
Evangelium ‐ Jan 13,1‐15 

3. Obřad umývání nohou 
Jako  připomenutí  tohoto  skutku,  který  pro  nás  Ježíš  vykonal, 

a zároveň  jako  vyjádření  své  ochoty  o  tomto  jeho  díle  svědčit  službou 
i dnes,  si  teď  můžeme  navzájem  umýt  nohy  tak,  jako  jsme  to  vídali 
v kostele. Každý, kdo jde mýt nohy druhému, může nejprve říct:  

Ježíš nám řekl: „Dal jsem vám příklad. Jak jsem já udělal vám, tak máte 
dělat i vy." 

Pokud  se  na  tento  úkon  „necítíme"  nebo  dnes  večer  slavíme  sami, 
postačí,  když  na  papír  napíšeme  jména  těch,  které  jsme  ve  své 
„připomínkové  a  děkovné  litanii"  zmínili,  opřeme  ho  o  džbán  s  vodou 
a v tichu se za ně vlastními slovy pomodlíme. 

4. Modlitba Otče náš 

5. Lámání chleba 
Během dne  je možné si upéct maces (nekvašený chléb), který si večer 

na  závěr  slavnosti  rozdělíme  jako připomenutí  velikonoční večeře  Ježíše 
s učedníky.  Dělení  se  o  jeden  chléb  je  výrazem  jednoty,  ke  které  jsme 
skrze  Krista  povoláni.  Vysvětlení  role  macesu  a  zároveň  i  recept  na 
přípravu najdete zde: cs.wikipedia.org/wiki/Maces . 

 
Velký pátek 

Biblické události 
Ježíš  je poslán  k Pilátovi,  kde byl odsouzen  ke  zbičování a pod nátlakem 
lidu  také  k smrti.  Kolem  poledne  je  ukřižován,  ve  tři  hodiny  odpoledne 
umírá. 
Před západem slunce je Ježíš narychlo pohřben, protože je předvečer 
soboty, den odpočinku. 
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V průběhu dne můžeme „zpytovat svědomí" a uvědomit si tak, jakým 
způsobem  a  jakým  jednáním  jsme  vnášeli  nepokoj,  napětí 
a neporozumění  do  našich  vztahů.  Půst  dnešního  dne  nemá  být 
nepříjemnou  povinností,  ale  má  ti  umožnit  ve  svobodě  od  věcí 
nepotřebných i potřebných vidět hlouběji Krista povýšeného na kříž. 

Také  se můžeme  vypravit do přírody a  v duchu pašijí podle  Jana  se 
modlit křížovou cestu, třeba tak, že během putování se občas zastavíme 
na  nějakém  zajímavém  či  oslovujícím místě  a  postupně  čteme  úryvky 
z Janových pašijí. 

1. Uvedení do slavení liturgie  
Dnešní den si křesťané po celém světě připomínají oběť Pána Ježíše na 

kříži. Ježíš umírá na kříži, aby člověk mohl žít věčně spolu s ním v Božím 
království. Ježíšova smrt na kříži porazila lidskou smrt i každé jiné zlo. 

2. Křížová cesta 
Můžeme se pomodlit křížovou cestu (Kancionál č. 071‐074).  

3. Čtení 

  1. čtení ‐ Iz 52,13‐53,12 
Žalm 31 
2. čtení ‐ Žid 4,14‐16; 5,7‐9 
Pašije ‐ Jan 18,1‐19,42 

Zkusme  si  nyní  uvědomit  situace,  ve  kterých  cítíme  opuštěnost,  ve 
kterých  ještě  žádný  příslib  naděje  nevidíme. Může  se  jednat  o  osobní 
selhání, pracovní problémy, nefungující věci v partnerském vztahu nebo 
i moje  začlenění  v  církvi.  Přenesme  tyto  věci  a  situace  na  papír  ‐  stačí 
heslovitě. Pokud se někdo modlí doma sám, je tato chvíle zvláště vhodná 
ke  společné modlitbě  a  sdílení  třeba  po  telefonu  s  člověkem,  kterému 
důvěřuji. 

4. Přímluvy 
Bohoslužbu slova uzavírají velkopáteční přímluvy, které najdete  také 

na www.liturgie.cz. 

4. Uctívání kříže 
Na  důstojné místo  přineseme  kříž. Chvíli  setrváme  v  tiché meditaci. 

Pak můžeme kříž políbit. 
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5. Smíření 
Zpytování  svědomí,  které  jsme  dělali  v  průběhu  dne,  v  tuto  chvíli 

vrcholí. Můžeme své myšlenky a starosti sdílet s ostatními. 
Na závěr se můžeme obejmout. (Záleží na citlivosti k tomuto gestu.) 

6. Modlitba Otče náš 
 

Bílá sobota 
Biblické události 
Ježíšovo  tělo odpočívá v hrobě, před ním  je pro  jistotu stráž. Poněvadž  je 
sobota, nikdo to místo nenavštěvuje. Apoštolové jsou ve večeřadle. V noci 
Ježíš vstává z mrtvých, o čemž víme z dalších událostí. 
 

Zkusme celý den strávit v mlčení. Člověk potřebuje ticho, aby mohl do 
hloubky prožít, že Kristus sestupuje i do jeho „říše stínů", do jeho slabosti 
a bezmoci. 

K prohloubení osobního prožitku  je vhodné si udělat malou osobní či 
rodinnou  výpravu  do  kostela  nebo  na  nějaké  místo  v  přírodě,  které 
trochu připomíná hrob  a zde chvilku setrvat v tiché vnitřní modlitbě. 

1. Uvedení do slavení liturgie 
Večer  po  západu  slunce  na  stůl  postavme  nejhezčí  svíčku,  kterou 

doma máme. Bude nám připomínat Kristovu přítomnost uprostřed nás. 
Vedle ní položme větší misku s vodou a něco, co nám připomíná vlastní 
křest. Může jít o křestní svíčku nebo roušku, ale třeba i o fotografie. 

V  této  veliké  noci  i  letos  křesťané  po  celém  světě  bdí  a  modlí  se, 
poslouchají  slovo  Boží  a  slaví  Kristovo  vítězství  nad  smrtí.  Připojme  se 
k nim  s  vírou,  že  náš  Pán  Ježíš  Kristus  přemohl  také  naši  smrt,  že  skrze 
něho také my žijeme v Bohu, že jeho vzkříšení je také naším vzkříšením. 

Nyní  rozsvítíme svíci uprostřed stolu a  jeden z nás přečte následující 
modlitbu: 

Bože,  tato  svíce nám připomíná  tvého Syna, v němž nám  zazářila  tvá 
sláva. Očisti naše srdce a dej, ať se v nás rozhoří veliká touha po tobě, aby 
světlo této veliké noci bylo předobrazem tvé slávy, kterou nám připravuješ 
ve svém království. Skrze Krista, našeho Pána.  Amen. 
 



  7 

2. Čtení 
Z uvedených čtení bychom podtržené neměli vynechat. 

1. čtení ‐ Gn 1,1‐2,2          Žalm 104 
2. čtení ‐ Gn 22,1‐18     Žalm 16 
3. čtení ‐ Ex 14,15‐15,1    Ex 15,1‐18 
4. čtení ‐ Iz 54,5‐14     Žalm 30 
5. čtení ‐ Iz 55,1‐11     Iz 12,2‐6 
6. čtení ‐ Bar 3,9‐15.32‐4,4   Žalm 19,8‐11 
7. čtení ‐ Ez 36,16‐28     Žl 42,3.5 + 43,3.4 
Epištola ‐ Řím 6,3‐11     Žalm 118,1‐23 
Evangelium ‐ Mk 16,1‐7 

Nyní  se  můžeme  zamyslet,  jak  se  v  mém  životě  spojení  s  Kristem 
projevuje,  co  pro mne můj  křest  znamená.  Své myšlenky  a  zkušenosti 
sdílíme  s  ostatními  nebo  v  duchu  vlastními  slovy  za  dar  křtu,  za  dar 
spojení s Kristem děkujeme. 

3. Připomínka křtu 
Teď si můžeme svůj vlastní křest hlouběji uvědomit a vědomě k němu 

znovu  přilnout.  Pokud  ještě máme  svou  křestní  svíci,  vezměme  si  ji  do 
ruky a rozsviťme ji od svíce uprostřed stolu. Pokud ne, vezměme do rukou 
jakýkoli jiný předmět, který nám křest připomíná.  

Kristus vstal z mrtvých a vede i každého z nás k životu ve světle, jasnosti 
svého slova a k životu v lásce. Postní doba nás přivedla až k této chvíli, ve 
které chceme obnovit své rozhodnutí jít svým životem společně s Kristem, 
naším  průvodcem. On  je  tím,  kdo  porazil  smrt,  slabost  a  hřích,  a  proto 
chce být naším průvodcem. Zřekněme se proto zla a  rozhodněme se pro 
Krista. 

Už na počátku, když se tvůj Duch vznášel nad vodami, vložil jsi, Bože, do 
vody život a požehnání. A když  jsi v přívalech potopy zničil hřích, stala se 
voda znamením nové spravedlnosti a nového života. Když jsi převáděl svůj 
lid  z  egyptského  otroctví  Rudým  mořem,  myslel  jsi  na  ty,  kdo  budou 
pokřtěni.  A  když  byl  tvůj  Syn  pokřtěn  vodou  Jordánu,  pomazal  jsi  ho 
Duchem  svatým;  když  visel na  kříži,  vytryskla  z  jeho probodeného  srdce 
krev a voda, a když vstal z mrtvých, dal učedníkům přikázání: Jděte a učte 
všechny národy a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Shlédni 
tedy, Bože,  i dnes na naše společenství a na každého z nás a otevři nám 
znovu pramen vody,  tryskající do  života věčného,  jako v den, kdy  jsi nás 

2
2

0
1
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skrze křestní obmytí povolal k novému  životu. Kéž v nás  tvůj  svatý Duch 
i dnes  promění  a  očistí  všechno,  co  není  tvým  životem,  co  není  tvým 
pokojem  a  tvou  radostí.  Ať  se  v  síle  Ducha  svatého  na  svůj  křest 
rozpomeneme  a  i  dál  svědčíme  o  nové  zemi  a  nových  nebesích,  které 
vzešly ze Vzkříšení tvého Syna.  

Ostatní odpoví: Požehnaný jsi, Bože, navěky. 

Na znamení své vděčnosti a připravenosti ve svém poslání obdrženém 
ve křtu vytrvat,  si  teď můžeme ve vodě namočit prsty a vzájemně  si na 
čele udělat kříž. Ten, kdo znamení kříže uděluje, přitom říká:  

Dostal/a jsi nový život ve jménu Otce a Syna a Ducha svatého. 

Kdo dnes večer  slaví  sám, přežehná  se vodou  tak  jako při vstupu do 
kostela a přitom říká:  

Děkuji za nový život, který jsem dostal/a ve jménu Otce a Syna a Ducha 
svatého. 

4. Pozdravení Kristova pokoje 
Pane,  obnovil  jsi  nás  svou  smrtí  a  zmrtvýchvstáním.  Díky  tobě  se 

stáváme dětmi světla. Posiluj  jednotu a mír v naší rodině. Pomáhej nám, 
abychom  se  dávali  tebou  vést  a  nespoléhali  jen  na  sebe.  Dej  nám  svůj 
pokoj. 

Pozdravme se navzájem pozdravením pokoje. 

5. Závěrečné díkůvzdání 
Na závěr můžeme v modlitbě poděkovat za Boží vedení, za dar víry. 

Za naději, kterou nám vztah s Bohem dává. 

6. Slavnostní hostina 
K  vigilii  Zmrtvýchvstání  patří  i  následná  hostina  lásky  (agapé),  při 

které už necháme spontánní prostor pro společné jídlo a pro doznění celé 
bohoslužby  v  osobní  komunikaci  odpovídající  situaci,  ve  které  se 
nacházíme. 

Žehnání velikonočních pokrmů 
Žehnání pokrmů o Velikonocích  souvisí  se  starou postní praxí,  která 

zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má 
velikonoční vejce  ‐  symbol  života. Můžeme přečíst  jeden  z následujících 
úryvků z Písma: 

Gn 1,27‐31a     Gn 9,1‐3     Lk 11,9‐13 
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Pokrmy požehnáme následujícími slovy: 
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, 
ty všechno naplňuješ svým požehnáním; 
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna 
děkujeme za tvé dary, 
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, 
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, 
aby všechno směrovalo k tvé oslavě. 
Skrze Krista, našeho Pána.    Amen. 

 
Být tátou 
Papež  František  vyhlásil  rok  2021  Rokem  svatého  Josefa,  Ježíšova 

pěstouna. Je to dobrá příležitost zamyslet se nad darem a tíhou otcovství. 
Proto  si  dovolujeme  předložit  několik  otázek  a  požádat  vás,  tatínkové, 
o odpovědi: 

1. Kolik máš děti (a vnoučat)? 
2. Co pro tebe znamená být tátou? 
3. Změnilo tě nějak otcovství? 
4. Uvedl bys někoho jako svůj vzor otce  ‐ čím tě inspiruje?  
Pokud se necítíte "vyjít s kůží na trh", můžete odpovědět  i anonymně, 

kontakty jsou na poslední stránce zpravodaje. 
Barbora Zdychyncová 

Svatý Josefe, 
ty jsi vzorem a patronem všech otců, 
nauč nás křesťansky chápat svoje povinnosti. 
Naplň opravdovou radostí srdce rodičů, 
kteří odevzdávají život svým dětem. 
Nechť se otcové starají o svoje rodiny tak 
jako ty ses staral o svatou rodinu v Nazaretě 
a nechť žijí svůj rodinný život s Ježíšem. 
Vypros nám, aby nás žádné životní 
překážky nedokázaly vzdálit od Boha 
a aby neochladla naše láska. 
Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce, 
kteří se starají o svoje rodiny 
a zejména ty, kteří svoje povinnost 
vykonávají s obtížemi.    Amen. 



 10   

Ozvěny duchovní obnovy na Lomci 
V  sobotu  6.  března  proběhla  on‐line  vikariátní  duchovní  obnova 

o nemoci a výzvách pro naši společnost  i církev vedená  jáhnem Ondřejem 
Doskočilem. 

Jsem moc  ráda, že  i  letos byla možnost se zúčastnit duchovní obnovy 
i když  trochu  jinak.  Mohli  jsme  si  vyslechnout  dvě  přenášky  na  téma 
Nemoci  a  její  výzvy.  Jistě  mnoho  farníků  uvítalo  možnost  adorace 
a svátosti  smíření.  Jáhen  se  zabýval  otázkou:  K čemu  je  nám  nemoc. 
Nemoc  je  špatná, ale může mi posloužit k tomu, abych  se zamýšlela nad 
tím,  jak  vnímám  své  tělo  (jak  se  o  něj  starám,  vděčnost  za  tělo,…),  jak 
vnímám emoce (dávám  jim prostor, projevuji zájem o druhé), zároveň mi 
nechává pocítit, že žiji ve vztazích. Nutí mě zamýšlet se nad mým vztahem 
k práci  a  zábavě  a  v neposlední  řadě  jakou  roli  má  v mém  životě  víra. 
Z duchovní obnovy  si odnáším povzbuzení,  že pokud Boha pozveme  i do 
našich starostí, bolestí a nemocí, bude mít i utrpení smysl.     Renáta Turková 

Hned po shlédnutí mne napadlo: "Vezmi svůj kříž a následuj mne." Ano, 
je to pro nás výzva. Zvláště nyní v corona‐době, kdy  jsme různě omezení, 
nejistí a zranitelní... Také v našem duchovním životě. Kde je naše víra? Kde 
je Bůh? Proč? Tyto otázky  jsem  si občas kladla, když mi v nedávné době 
zemřel manžel, přesně tři týdny před dnem 50. výročí našeho sňatku. 

Proč  je  tato  podivná  doba?  Jak  na  ni?  Ano  ‐  tak  jak  řekl  ve  svém 
zamyšlení  jáhen Ondřej Doskočil. Krize  je šance! Ne rezignovat, zlobit se, 
smlouvat, ale otevřít oči!! Na trpícího Krista, jehož ranami jsme uzdraveni 
a  v  zmrtvýchvstání  je naše naděje. A buďme  vděčni!  Ježíš  s námi pláče, 
utěšuje  nás,  je  s  námi  stále.  A  plačme,  utěšujme  se  navzájem,  naše 
nemocné,  osamocené,  nejisté.  A  modleme  se!  Modlitbu  národů  proti 
pandemii, jak ji doporučují předsedové biskupských konferencí evropských 
zemí. (Modlitba je na farním webu.)                                       Růžena Tuháčková 

Dalo by se říci, že v současnosti je nemoc téma dne. Často obrátí život 
naruby, otočí kormidlo života  jiným směrem. Ukazuje, že  jsme  lidé křehcí 
a zranitelní. Závažná nemoc ovlivní celý náš život, který  se najednou zúží 
na  nemocniční  lůžko.  Pacient  přináší  do  nemocnice  sebe  celého.  Nejen 
nemoc a omezení, ale  i  své obavy,  své vztahy,  sny a  touhy,  i  svou práci, 
víru a lásku. Proto je třeba léčit nejen tělo, ale i duchovně doprovázet. 

Jedinou naší nadějí v dnešní pandemii je pozvat Boha do svého života. 
Milena Břicháčková 
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Zaujala  mě  otázka  a  hledám  odpověď  na  otázku:  „Co  moje  víra 
v nemoci?“                                                                                 Michaela Valášková 

 
Nemoc nám může otevřít oči pro nové  souvislosti našeho  života. Má 

vliv na naši tělesnost, emoce,  vztahy a na naši víru. 
V oblasti emocí  ‐ nemoc nás  učí vnímat naše emoce.         Jitka Faměrová 
 
S úsměvem do doby velikonoční 

 

To, že v karanténě mluvíte se svými zvířátky, rostlinami nebo vybavením domácnosti 
je NORMÁLNÍ. Kvůli tomu volat nemusíte. Odbornou pomoc vyhledejte, až když vám 
začnou odpovídat. Děkujeme.                                                         Vaši přetížení psychiatři 

Za příspěvky děkujeme Jitce Faměrové a Václavu Veverkovi 

A na důkaz věrnosti si 
vyměňte roušky 



 12   

Modlitba ve velikonoční době 
Možná se vám občas stane, že čas plyne a my si až později uvědomíme, 

že  jsme čas nevyužili správně. Pro někoho  je nynější doba časem, kdy má 
více volna, protože nemůže vykonávat různé záliby, setkávat se s přáteli či 
vyrážet za kulturou. Jiní zase mají času málo, protože pomáhají s hlídáním 
vnoučat,  dětí,  věnují  se  on‐line  výuce  a  zabezpečování  chodu  plné 
domácnosti.  Ať  tak  či  onak,  rádi  bychom  vám  nabídli  trošku  více  si 
uvědomovat velikonoční dobu a prožít ji ve větší blízkosti Pána Boha. 

Od  Zeleného  čtvrtku  budete  mít  v kostele  možnost  si  vzít  kartičku 
s datem všech velikonočních dní a to až do Seslání Ducha Svatého. Kartička 
nám  bude  připomínat,  že  dané  datum  je  den,  kdy  se modlíme  za  naše 
farnosti  a  kněze  s prosbou  o  požehnání  k prožívání  velikonoční  radosti. 
Zároveň nám kartička bude připomínat, že se za nás celých 50 dnů někdo 
modlí.  Zapojení  je  dobrovolné,  stejně  tak  záleží  na  každém  z nás,  jakou 
formu modlitby daný den zvolíme. Někdo využije čas strávený na cestě do 
práce, jiný si najde čas na delší modlitbu – růženec, cestu Světla, účast na 
mši svaté, osobní pouť k blízké kapličce a další.  

Jestliže se budete chtít zapojit a nedostanete se do některého z kostelů 
našich  farností, můžete  si  sami  zvolit  kterýkoli  den  nebo  se  o  kartičku 
můžete osobně přihlásit na tel. čísle 731 402 142.             Michaela Valášková 

Velikonoční bohoslužby 
  Květná 

neděle
Zelený
čtvrtek

Velký
pátek

Velikonoční
vigilie 

Zmrtvých‐
Vstání 
Páně 

Velikonoční 
pondělí 

Blatná  8.15 
18.00 

19.00  19.00 21.00  8.15 
18.00 

8.15 
18.00 

Černívsko  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  15.00  ‐‐‐ 
Kadov  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
Paštiky  15.00  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐ 
Sedlice  9.45  17.00  17.00 18.00  9.45  9.45 
Záboří  11.30  ‐‐‐  ‐‐‐  ‐‐‐  11.30   
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