
Michael č.9 - duben 2001 

Milí bratři a sestry,  

přijměte, prosím, pozvání k prožívání nejsvětějších křesťanských svátků - “Velikonoc”. 
Existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti 
a podsvětí, kdo je alfou i omegou. A ten někdo je Láska. Bůh. Kristus. Jen on se může plně 
zaručit za slova “Nebojte se”. Zpřítomňujme vzkříšení. Prolomme krunýř egoismu, podejme 
si ruce ke smíru, rozdělme se s druhými. O Velikonocích nás chce Bůh přivést od možností 
a skutků našich k možnostem svým. Plné prožívání této velikonoční zvěsti vám přeje 

o. Miroslav Suchomel 

JAKÝ VÝZNAM MAJÍ K ŘESŤANSKÉ VELIKONOCE?  

Jít ve stopách Ježíšových, to je naším povoláním. Je to jediná cesta, která vede skrze smrt 
k životu. (kardinál J.Meisner) 

Týden od Květné neděle do neděle velikonoční se nazývá “Svatým týdnem” křesťanstva. Ve 
Svatém týdnu církev stále znovuprožívá jádro své víry a naděje: totiž to, že Kristus sám prošel 
naší cestou utrpení a smrti, způsobenou odkloněním od Boha - a otevřel nám cestu ke spáse a 
vzkříšení. Na Zelený čtvrtek odpoledne končí postní doba a večerní mší svatou na Památku 
Večeře Páně pak začíná velikonoční třídenní (triduum), které vrcholí nedělí Zmrtvýchvstání.  

KVĚTNÁ NEDĚLE 

Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli slavnostním vstupem: svěcením ratolestí a 
průvodem. Ratolesti se žehnají s prosbou: “požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým 
Králem Kristem” . Je to symbolické vyjádření toho, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení 
a kříže, abychom měli též podíl na jeho vzkříšení a naplněném životě. Život pokřtěného 
člověka znamená život prožitý “ruku v ruce” s Ježíšem Kristem… 

Já jsem tvůj Bůh, držím tě za pravici, pravím ti: Neboj se, já jsem tvá pomoc. (Iz 41,13) 

PŘIJMOUT VELIKONO ČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ JE MOŽNÉ V SOBOTU 
7.DUBNA OD 14.00 – 17.00 HODIN. PŘÍTOMEN BUDE TAKÉ OTEC JOSEF 
HONKA, SDB, Z JALUBÍ. V UHERSKÉM HRADIŠTI SE BUDE Z POVÍDAT VE 
DNECH 2.4.-13.4.2001 ( dopoledne 9-11 HOD., ODPOLEDNE OD 15 — 17 HOD.) MŠE 
SVATÉ JSOU JAKO V NEDĚLI – 7.00 a 9.00 HODIN a začínají před kostelem. (v 
sobotu 7.dubna je mše svatá v 18.00 hodin. Nezapomeňte si přinést jívové 
ratolesti“ko čičky”)  

ZELENÝ ČTVRTEK 

Kněží na celém světě prožívají svůj svátek. V 9.30 hod. v olomoucké katedrále slaví otec 
arcibiskup Jan GRAUBNER spolu se svými kněžími mši “missa chrismatis”, při které kněží 
obnovují své kněžské sliby: poslušnost biskupovi a celibát. Je výmluvným znamením jednoty, 
když alespoň zástupci farnosti jsou přítomni na této bohoslužbě. Biskup při mši posvětí tři 
druhy olejů:olej křtěnců, nemocných a křižmo, které se používají při udílení (slavení) svátostí. 
Židovská velikonoční večeře – pascha (při které Ježíš ustanovil památku na své utrpení a 



smrt) se slaví ve věřících židovských rodinách dodnes. Je připomínkou mocného Božího činu 
záchrany před smrtí v Egyptě pro ty, jejichž domy byly označeny krví obětovaného beránka. 
Pascha byla počátkem mocného Božího vyvedení židovského národa z egyptského otroctví. 
Obětovaný beránek, jehož krví jsme chráněni před definitivní smrtí my křesťané, je beránek 
Boží, Ježíš Kristus. Ujištění o naší ochraně beránkovou krví můžeme prožívat v každé 
eucharistii.  

Obsahem večerní liturgie jsou dvě události:  

1) JEŽÍŠOVA VEČEŘE na rozloučenou, při níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje 
apoštolům nohy.  

2) JEŽÍŠOVA MODLITBA v Getsemanské zahradě a jeho zajetí… Při chvalozpěvu “Sláva 
na výsostech Bohu” se mohou naposled rozeznít zvony, jež utichnou až do velikonoční vigilie. 
Po přijímání se odnáší eucharistie na připravené místo v kostele – do “Getsemanské 
zahrady”, kde je po obřadech příležitost k adoraci. Po eucharistické slavnosti se z oltáře 
odnášejí plátna a kříž.  

KRISTUS – PRAVÝ CHLÉB ŽIVOTA 

Ježíš vzal chléb, vzdal díky, lámal jej a řekl: “Toto je mé tělo, které se za vás láme. To čiňte 
na mou památku.” Potom vzal i kalich a řekl: “Tento kalich je nová smlouva, zpečetěná mou 
krví. To čiňte na mou památku.” (srov. 1Kor11,23) 

KRISTUS NEPŘIŠEL, ABY SI NECHAL SLOUŽIT 

Ježíš vstal od večeře a uvázal si kolem pasu lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a 
začal učedníkům umývat nohy a utírat je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. (srov. 
Jan 13) 

OPUŠTĚNÝ VE SVÉ ÚZKOSTI 

Přišli na místo zvané Getsemane. Ježíš řekl svým učedníkům: “Počkejte zde, než se 
pomodlím.” Přepadla ho hrůza a úzkost. Řekl jim: “Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte 
zde a bděte se mnou!” (srv. Mk 14,32n. Mt 26,36a)V NAŠÍ FARNOSTI BUDE MŠE NA 
PAMÁTKU POSLEDNÍ VEČEŘE PÁNĚ V 18.00 hodin. Po mši svaté je hodinová adorace 
v Getsemanech. 

VELKÝ PÁTEK  

JEHO RÁNY NÁS UZDRAVILY 

Obsahem velkopátečních obřadů je zpřítomnění spásonosného Kristova utrpení a smrti. 
Obřady jsou oslavou velikonočního tajemství, skrze které Kristova smrt dochází smyslu ve 
zmrtvýchvstání. Skrze toto tajemství zlomil moc hříchu, pekla a smrti. Dnes se neslaví 
eucharistická oběť. Liturgické obřady, které obvykle začínají po třetí hodině odpoledne – kdy 
byl umučen Kristus, mají tři části: 1) BOHOSLUŽBU SLOVA (jejíž součástí jsou pašije o 
umučení Pána Ježíše), zakončenou přímluvami za celý svět. 2) UCTÍVÁNÍ KŘÍŽE. 3) 
PŘIJÍMÁNÍ eucharistie – “plodu stromu kříže”. Kněz je oblečen do roucha červené barvy a 
na počátku obřadů zdraví oltář hlubokou úklonou nebo se vrhne na tvář (prostrace) a chvíli 



se tiše modlí. Oltář je zbaven pláten, svící a kříže. Velký pátek je závazným postním dnem – 
postem od masa a postem újmy v jídle. Byl proboden pro naše hříchy, nesl naše utrpení a 
bolesti, obtížil se našimi vinami. Byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. 
Trestání snášel pro náš pokoj. Jeho rány nás uzdravily. (srv. Iz 52-53) 

Pobožnost křížové cesty – 9.00 hodin Po ní je otevřen chrám k návštěvě eucharistického 
Krista. OBŘADY VELKÉHO PÁTKU ZA ČNOU V 17.00 HODIN 

BÍLÁ SOBOTA  

POHŘEBNÁ OČEKÁVÁNÍ 

Na Bílou sobotu církev trvá na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o jeho umučení, smrti 
a o jeho sestoupení mezi mrtvé. V modlitbě a postu očekává jeho vzkříšení. Bílá soba je tzv. 
ALITURGICKÝM DNEM , neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá a další svátosti. 
V případě nutnosti se uděluje pouze svátost smíření a pomazání nemocných. V dopoledních 
hodinách se koná bezprostřední příprava na křest katechumenů: obřad Efetha, Volba jména a 
Mazání olejem. Doufali jsme, že Ježíš je ten,kdo má vykoupit Izrael…(srov. Lk 24,21) 

K soukromé modlitbě u Božího hrobu bude otevřena kaple sv. Jana Křtitele od 9.00 – 
15.00 hod. 

VELIKONOČNÍ VIGILIE  

NOC, V NÍŽ KRISTUS ROZLOMIL POUTA SMRTI 

Oslava velikonoční vigilie, která má začínat po západu slunce v noci ze soboty na neděli, je 
přehledně členěna: 1) Na počátku se rozžíhá OHEŇ A VELIKONOČNÍ SVÍCE. Plamen 
symbolizuje “pravé světlo světa, které nemůže přemoci žádná temnota”. 2) Následuje 
Velikonoční chvalozpěv – EXULTET, oslavující Krista, který pro nás zvítězil nad hříchem a 
smrtí. 3) Pak přichází BOHOSLUŽBA SLOVA, která ukazuje Boha v jeho mocných a 
podivuhodných činech. 4) Obřad pak přechází ke KŘTU KATECHUNEMŮ a OBNOVĚ 
KŘTU VĚŘÍCÍCH. Křest nás sjednocuje se zmrtvýchvstalým Kristem (srov. Kol 2,12). 5) 
EUCHARISTIE nás pak dále napojuje na Ježíšův triumf a je nám pokrmem na cestu. Naše 
vzkříšení, nebo lépe – naše účast na Kristově vzkříšení – není jen otázkou budoucnosti. Je to 
skutečnost, v níž žijeme již nyní. Platí od křtu. Náš život už nespočívá v žití jen z pozemských 
zdrojů, není jen biologický, ale je z Krista a v Něm je skryt v Bohu. Jeho zdroj je tedy 
nadzemský, zajištěný proti zkáze tím, že je skryt v Bohu. Proto náš život může a musí čerpat 
z jiných zdrojů, než pouze lidských. Není to ovšem věc pouhé snahy, je třeba vzít na vědomí, 
co pro nás Kristus udělal, co nám Bůh v něm daroval a z toho žít. . Kristus zemřel za naše 
hříchy, byl pohřben a třetího dne vstal z mrtvých. (srv.1 Kor 15) 

OBŘADY VELIKONOČNÍ NOCI ZAČNOU ŽEHNÁNÍM OHNĚ PŘED VSTUPEM NA 
HŘBITOV (OD HLAVNÍ CESTY) VE 20.00 HODIN (před obřady vám budou rozdány 
svíce). 

NEDĚLE ZMRTVÝCHVSTÁNÍ  

KRISTOVO ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – NAŠE NADĚJE 



Kristus vstal z mrtvých za svítání “prvního dne v týdnu”, neboli “prvního dne po sobotě” 
(sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním 
dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně 
scházet k eucharistickému “lámání chleba” a tento den nazvali “dnem Páně”. Každá neděle 
v roce je tedy “oslavou Velikonoc” – zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. 
Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.  

SYN ČLOVĚKA NA MNE VLOŽIL SVOU PRAVICI A ŘEKL: “NEBOJ SE. JÁ JSEM 
PRVNÍ A POSLEDNÍ, ŽIVÝ. BYL JSEM MRTEV – A HLE, JSEM ŽIV NA V ĚKY VĚKŮ. 
MÁM KLÍ ČE OD SMRTI A HROBU…” (Zj 1,17-19) 

Mše svatá velikonoční neděle je slavena co nejslavněji. Svíce paškál – symbol Ježíše Krista, 
který přemohl hřích a smrt, je viditelně umístěna u ambonu. Na závěr mše se žehnají pokrmy 
(vejce, sýr, chléb, uzeniny, mazance, velikonoční beránci aj). Nezapomeňte si je dát do ošatky 
či košíčku a umístit na připravené stoly. 

Doporučení k prožívání Sv. týdne: co nejvíce prací udělat do Zeleného čtvrtku a na 
Velký pátek si udělat volno nebo dovolenou. 

PŘEHLED VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 

PŘÍLEŽITOST K VELIKONOČNÍ SVÁTOSTI SMÍŘENÍ JE V SOBOTU 
7.DUBNA OD 14.00 – 17.00 HODIN. PŘÍTOMEN BUDE TAKÉ OTEC JOSEF 
HONKA Z JALUBÍ.V UHERSKÉM HRADIŠTI SE ZPOVÍDA VE DNECH 2.4.-
13.4.2001 OD 9-11 HOD A OD 15-17 HOD. 

Květná neděle – 
8.4.2001 Obřady 

začnou před 
kostelem (svěcení 

ratolestí a 
průvod) 

Nezapomeňte si donést 
jívové ratolesti (“kočičky”)  

7.00 hodin 

9.00 hodin 

v sobotu 7.4.2001 v 
18.00 hod. 

Zelený čtvrtek – 
12.4.2001 

Mše na památku Poslední 
večeře (ustanovení mše 
svaté, svátosti kněžství, 
nové přikázání lásky – 
obřad umývání nohou) 

18.00 hodin 

Po mši – hodinová 
adorace 

V Getsemanské 
zahradě 

Velký pátek – 
13.4.2001 

Obřady na 
památku 

Umučení Pána 
Ježíše Krista 

Kostel bude otevřen od 
9.00 hodin k soukromé 

adoraci 

Pobožnost Křížové 
cesty: 

9.00 hodin 

Obřady začínají v 
17.00 hodin 

Bílá sobota – 
14.4.2001 

Neslaví se 

Kaple sv.Jana Křtitele bude 
otevřena od 9.00 – 15.00 
hodin k soukromé adoraci 

Dary při adoraci 
Božího hrobu se 

posílají na opravy ka-
tolických chrámů ve 



liturgie u Božího hrobu Svaté Zemi 

Velikonoční 
vigilie – 

14.4.2001 

Obřady začínají před 
vchodem 

na hřbitov (od hlavní cesty) 

20.00 hodin 

Neděle 
Zmrtvýchvstání 
Páně 15.4.2001 

Žehnání pokrmů na konci 
mše sv. 

Sbírka na arcibiskupský 
kněžský seminář 

7.00 hodin 

9.00 hodin 

Pondělí 
velikonoční – 

16.4.2001 

  7.00 hodin 

9.00 hodin 

Upozornění 

V brzké době proběhnou v naší farnosti nové volby do pastorační a ekonomické rady. 
Podrobnější informace a seznamy stávajících a nových členů se dozvíte, co nejdříve. 

FARA RAJNOCHOVICE NABÍZÍ…  

Bombastik (31.7. – 4.8.2001) 

Je ti 13 až 15 let, pak přijeď zažít super, bomba, mega úlet s partou správných kluků a holek. 

Naplno a do dna (20.-25.8.2001) 

Pro starší 15 let, kteří chtějí zkusit, co vydrží a třeba si sáhnout na dno vlastních sil v různých 
zážitkových hrách inspirovaných lipnickou školou. 

Rajnošky tour (6.-11.8.2001) 

Pro starší 15 let, kteří chodí rádi po kopcích, milují přírodu, východ a západ slunce, spánek 
pod hvězdnou oblohou a chtějí zažít fajn společenství. 

Je nutné přihlásit se nejpozději 10 dnů předem. Cena za jeden den 90 Kč.  

VSTANE KRISTUS Z MRTVÝCH I V MÉM SRDCI?  

Takřka hotový obrázek postního snažení našich dětí, který si lepí za každou křížovou cestu, 
ve vázích rozkvetlé kočičky, supermarkety plné velikonočních vajíček, okna, přes které 
málem nevidíme, čekající na jarní očistu, to všechno a ještě spousta dalších vnějších věcí 
neúprosně hlásá – už jenom pár dní a máme tady největší církevní svátky v roce – 
Velikonoce. Jak je letos prožijeme? Všichni cítíme, že pro každého z nás budou odrazem 
uplynulé postní doby. Dokázali jsme si, anebo alespoň snažili jsme se odříct to, co je pro nás 
v běžném životě téměř “drogou”, nebo co nás baví? Nepodlehli jsme pocitu, že nás postní 
doba znesvobodňuje? Opak je pravdou, ten, kdo se něčeho vzdal a třeba to obětoval na určitý 
úmysl, určitě zjistil, že se stal vnitřně svobodnější a ne otrokem svých návyků. A co naše 



modlitba? Podařil se nám navázat důvěrnější vztah s Bohem, nedali jsme se odradit pocitem, 
že nás Bůh neslyší? Jsme spokojeni s úrovní své modlitby, nebo se chceme posunout na své 
mystické cestě dál? Spousta z nás má postní dobu nerozlučně spjatou se svátostí smíření? 
Prožili jsme ji opravdově? Ne, jenom povrchně, s pocitem, že máme zase na rok pokoj? A 
v neposlední řadě náš vztah k ostatním… Viděli jsme v tváři každého člověka Kristovu tvář? 
Dovolili jsme Bohu, aby si nás jakýmkoliv způsobem použil ve službě pro druhé? Zastavme 
se tedy ještě těch posledních pár dní před Ježíšovým ukřižováním a následným vzkříšením a 
zahleďme se, podobně jako lotr ukřižovaný po jeho pravici, do Kristova obličeje. Načerpejme 
z něho to, co tolik potřebujeme. Aby Kristus i o letošních velikonocích skrze nás zářil a v nás 
svítil. Pak otázka, jestli KRISTUS VSTANE Z MRTVÝCH I V MÉM SRDCI bude pro 
mnohé z nás zodpovězena. 

GG 

Moje první pouť na Internetu: Sv. Hostýn-8.3.01 

Večer jsem si četl na http://www.zive.cz článek Na mši na Internet Tam jsem našel odkaz na 
pěkné stránky o sv.Hostýnu http://www.pcstar.cz/hostyn/ ale také stránky odkazující na dvě 
online webové kamery. Jedna ukazuje chrám zvenku http://hostyn.nwt.cz/ druhá zobrazuje 
interiér chrámu http://bazilika.nwt.cz Blížila se půlnoc a já jsem si otevřel v Exploreru jednu z 
hostýnských webových kamer. Nezbytné potvrzení bezpečnostního certifikátu a už se dívám 
na stránku prohlížeče, ano je to svatohostýnský chrám. Úžasné. Hodiny na horní liště obrazu 
ukazují něco kolem půl šesté středoevropského času. Světlo reflektorů ostře ozařuje průčelí 
chrámu. Po obou stranách prosvítá temně modrá obloha s mraky. Dává tušit, že se bude brzy 
rozednívat. A opravdu během půl hodiny se minutu po minutě mění barva oblohy v pozadí a 
stává se stále více světlejší. Kolem šesté je už zřetelně vidět kaple sv. Jana Sarkandera. Denní 
světlo začíná soupeřit s reflektory, ale reflektory ještě stále výrazně pozlacují svými paprsky 
obě sochy po stranách schodiště. V dalším okně prohlížeče jsem si otevřel stránku s druhou 
kamerou, jež zabírá interiér. Moc toho ale vidět nebylo. Ze tmy jen prosvítalo postranní okno. 
Během následující hodiny ale přibývalo více a více světla. Je patrné, že strom nad kaplí se 
zřetelně kývá ve větru. Snadno si přečtu nápis "Zůstaň matkou lidu svému" a vidím kolik 
ukazují hodiny. Před sedmou už denní světlo zcela převládlo a tak jsou vidět krásně i schody s 
jazykem sněhu. Sníh je i okolní trávě pod kamenným zábradlím, ale není ho už moc. Při 
bedlivějším studiu obrazu jsou vidět nějaké duchy. Kamera je nejspíš někde za oknem a 
zabírá také reflexy od skla. Při pohledu dovnitř basiliky druhou kamerou je vidět osvětlené 
kněžiště. Upravuji obě okna, abych mohl oba obrazy sledovat současně. Do sedmé hodiny 
zbývají snad jen dvě minuty. Klikám na ikonu reproduktoru s odkazem 
http://bazilika.nwt.cz/zvuk.asx , spustí se Windows Media Player a slyším nějaké ruchy. 
Přesně v 7:00 středoevropského času zazní zvonek a začíná mše svatá. Vidím věřící v 
předních lavicích, kněze i ostatní. Postavy jsou ale velice malé. Chtělo by to další detailní 
kameru, kameramana a střih. Zvuk je velice dobrý, za celou dobu přenosu došlo jen ke 
krátkému několikasekundovému výpadku. Slyším například čtení z knihy Ester a následné 
krátké kázání. Mše končí v 7:30. Obraz uvnitř baziliky "zamrznul" na statický snímek, zvuk 
přestal jít úplně. Na stránce je ostatně upozornění, že se zvuk přenáší jenom během mše svaté. 
Venku je už opravdu pořádně světlo. Úžasné. Byl jsem na pouti na Svatém Hostýně a přitom 
jsem neopustil náš dům v Minnesotě, vzdálený sedm časových pásem. Je půl jedné v noci. Za 
čerstva píši tyto dojmy se své první internetové pouti a chystám se do postele.  

P.S. Tuto zprávu poslal na začátku března F. Ingrovi Josef Chlachula (bratr sestry Michaely 
Chlachulové) 



Zamyšlení 

Kdyby se celá populace planety Země smrskla na vesnici o stu obyvatel, kde by však zůstal 
zachován poměr všech lidských odlišností - jak by potom tahle maličkatá, různorodá vesnička 
vypadala? Tak to přesně bylo předmětem pátrání Philipa M. Hartera, lékaře z Nemocnice 
u Stanfordské Univerzity. Tady jsou výsledky jeho výzkumu: 

Ve vesnici by žilo: 

• 55 Asiatů, 21 Evropanů, 14 obyvatel ze Západní polokoule, 8 Afričanů 
• 52 žen, 48 mužů 
• 70 "barevných", 30 bělochů 
• 70 jiného vyznání, 30 křesťanů 
• 89 heterosexuálů, 11 homosexuálů 
• 6 lidí by vlastnilo veškerý světový majetek 
• 6 by bylo z USA 
• 80 by žilo v domě, který by neodpovídal standardu 
• 70 by neumělo číst 
• 50 by trpělo podvýživou 
• 1 by byl na prahu smrti 
• 1 by byla těhotná 
• 1 by měl vysokoškolské vzdělání 
• 1 by vlastnil počítač 

Následující je pouze anonymní interpretace výše uvedených faktů: Přemýšlejte 
o tom tímto způsobem.  

• Žijete-li v pěkném bytě, máte dost jídla a umíte číst, jste členem velmi úzké skupiny 

.  

• Máte-li pěkný byt, jídlo, umíte číst a vlastníte počítač, jste členem elity.  
• Pokud se vzbudíte toto ráno a budete více zdraví než nemocní, jste šťastnější, než celý 

milion lidí, který nepřežije tento týden.  

  

• Pokud jste nikdy nebyl v bitvě, nezažil osamělost uvěznění, utrpení, mučení, nebo 
sevření hladu… jste na tom lépe než 500 miliónů lidí tohoto světa.  

• Pokud můžete chodit na mše do kostela, aniž byste se museli obávat ponížení, zatčení, 
mučení nebo smrti, jste šťastnější než miliarda lidí, kteří nemají to štěstí.  

• Pokud máte jídlo v lednici, oblečení na sobě, střechu nad hlavou a kde spát…jste 
bohatší než 75 % lidí na této planetě.  

• Máte-li peníze v bance, ve své peněžence a střádáte si do kasičky…jste mezi 8 % 
nejbohatších lidí světa.  

• Pokud jsou vaši rodiče stále naživu a svoji….jste velmi vzácný případ.  
• Držíte-li hlavu zpříma, s úsměvem na tváři a jste skutečně vděční… jste požehnaní, 

protože většina lidí má tu možnost, ale nedělá to.  
• Držíte-li něčí ruku, objímáte-li někoho, nebo se jen dotýkáte jeho ramene, jste 

požehnaní, protože umíte nabídnout léčivý dotek.  



• Pokud můžete číst tuto zprávu, jste požehnaní dvakrát, protože na vás někdo myslel, a 
co víc, jste ještě požehnanější než více než dvě miliardy lidí, kteří nedokážou číst 
vůbec.  

Mějte hezký den, spočítejte si svá požehnání a pošlete tuto zprávu dál, abyste připomněli všem 
ostatním, jak jsme požehnaní. 

POŽEHNÁNÍ VELKÉ LÁSKY  

(Sestra Františka Hulíková nám zaslala výtažek z knihy “Myšlenky a prsten” od spisovatele 
Dr. Jiřího Maria Veselého, který působil v naší farnosti jako archeolog a po osvobození ji 
několikrát navštívil.) 

Ať na ta místa kam jdeš, kráčí před tebou Kristus, 

Ať z míst, kde žiješ, prchne satan, 

Ať všude a vždycky tě ochraňuje Stráž svatých andělů, 

Ať v tobě a okolo tebe není nesvár, 

Ať vše, co myslíš, mluvíš a děláš je láska, Radost a pokoj z Boha, 

Skrze Ježíšovu krev a Mariino srdce, 

Na přímluvu svatého otce našeho Dominika, 

Cyrila a Metoděje a všech svatých,  

Za pomoci archanděla Michaela a dobrých andělů, 

Ve jménu OTCE I SYNA I SVATÉHO DUCHA.  

Staň se – amen. 

Vlny se vracejí nazpět ku břehům, od nichž vyšly,  

Nejenom na moři, ale i v životě 

Opravdu lidském a křesťanském. 

Nejkrásnější, nejšťastnější, nejlidštější 

Bíle průzračná vln je náš úsměv, 

Vysílaný od břehů našeho srdce do blízka i do daleka, 

Ku břehům všech ostatních lidských srdcí. 

A každý úsměv, který jsme zažehli jako opravdovou radost 



V duších, v očích a na rtech je vlna,  

Jež se jednou neodvratně vrátí nazpět, 

K nám na náš břeh. 

A ráj, to budou nesmrtelné, věčné návraty úsměvů 

Zažehovaných na zemi krví srdce. 

Já vám: jinak toto vše bude chápat, 

Kdo neměl nikdy hlad ani žízeň- 

Kdo neměl nikdy strach ani úzkost- 

Kdo nebyl nikdy odnikud vyhnán za lásku- 

Avšak já – já jsem si potřeboval prověřit všechno  

Čemu kdy v dějinách člověk říkal ÚTOČISTĚ. 

Letní prázdninové pobyty pro děti - tábory  

V letošním roce se uskuteční farní tábory: 

- mladší děti 1. - 5.třída - 6. - 15. července 2001 na faře v Pavlovicích u Přerova - hlavní 
vedoucí Ing. Kamil Psotka  

- starší děti 5. - 9.třída - 30.července - 11.srpna 2001 v rekreačním středisku v Hodoňovicích 
(okres Frýdek - Místek) - hlavní vedoucí Ing. Vojtěch Foltýnek.  

Přihlášky s podrobnostmi jsou k vyzvednutí u bočního vchodu kostela. 

Pozvání 

Dne 10.4.2001 v 19.30 hod se představí v Uherském Hradišti v kostele sv. Františka 
Xaverského Janáčkovo kvarteto a Alfred Strejček: 

PAŠIJE J. Haydena (Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži) 

V letošním roce se již tradiční XII. Moravská pouť bude konat ve Zlatých Horách. Zájemci 
přihlaste se u sestry Vlaďky Batůškové. Cena 320 Kč. 

V pondělí 9.4. 2001 v 11 hodin požehná otec arcibiskup kapli a ústav na Velehradě. 

Arcibiskupství olomoucké a Neposkvrnění pořádají pouť nemocných na Velehradě. 
Uskuteční se v sobotu 5.5.2001 v 10.30 hodin, kdy bude sloužena pontifikální mše svatá, ve 
14 hodin bude modlitba růžence a svátostné požehnání. 



12.5. 2001 proběhne na Velehradě pouť za obnovu rodin a za nová kněžská povolání. 
Program: v 16 hod. modlitba růžence, v 17 hod adorace a po ní v 18 hod mše sv. 

Rada církevních hnutí a nových komunit při České biskupské konferenci pořádá při 
příležitosti návštěvy Chiary Lubichové, zakladatelky Hnutí fokoláre setkání pod názvem  

NOVA EVANGELIZACE PRO NOVÉ TISÍCILETÍ. Bude se konat 28. dubna 2001 od 9 
hodin v Paegas Aréně / bývalá Sportovní hala/ v Praze 7-Holešovicích. Náš vzácný host 
promluví k tomuto tématu a předá nám svou cennou osobní zkušenost. Program bude 
zakončen koncelebrovanou mší svatou od 16 hodin.  

7.4.2001 proběhne Děkanátní setkání ministrantů v Polešovicích. 

  

Své příspěvky můžete zasílat na adresu : 

Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město  

tel. 54 16 60 nebo 0604/33 64 66 

šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová 

církevní schválení: P.Miroslav Suchomel 

grafická úprava + tisk : Ing. Vojtěch Foltýnek 


