
  
ZOUFALSTVÍ  A  NADĚJE!  AŽ TAK BLÍZKO? 

Zmrtvýchvstání a umírání jsou si blízko. Zoufalství, je jen jiným 
druhem umírání a jiným druhem bolesti. Není ani tak ztrátou 
osobnosti jako ztrátou ideálů, vizí  a plánů. Pro lidi, kteří upnuli 
svou budoucnost nebo naděje na některé hvězdy, je ztráta těchto 
hvězd trpká a zničující. Obvykle to nastává  tehdy, kdy 
poznáváme nenaplněnost a postupně jsme 
konfrontováni se svou  vlastní 
nemohoucností a hříchem. Jsme nuceni 
opouštět své obrazy: obrazy, které jsme si 
vybudovali v mládí, obrazy, které zatuhly. 
Zhroucení těchto obrazů zakoušíme jako 
smrt ducha, jako ztrátu naděje, jako 
temnotu, která se jeví téměř k neunesení. 
Mnozí podléhají únavě a cynismu; 
setrvávají přitom u svých starých slov – 
klišé.  
Duchovní růst  pak spočívá ve vědomém 
odevzdání těchto obrazů ve prospěch obrazů pravých. Je to 
konverze, která nikdy nekončí, odevzdání, které nikdy 
nepřestává. Je to odevzdání obrazů obrácených k nám samým, 
obrazů našeho já, obrazů druhých i Boha, jež jsme si sami 
vytvořili. Ti, kteří namísto toho, aby žili realitu, se klanějí 
obrazům, přestávají jednoduše duchovně růst. Dokud člověk 
nepozná, že jeho naděje byla nadějí v něho samého, v jeho 
úspěch, v jeho představu o dokonalosti, nepozná, že se vlastně 
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jedná o beznaděj. A nikdy nepozná skutečnou naději na druhé 
straně. Dokud nepřivolí k tomu, aby se jeho obrazy totálně 
zbortily, nikdy neobjeví reálný život, který se skrývá za tím, co jen 
vypadá jako smrt. 
Vzkříšený Ježíš zjevuje pravý smysl tohoto světa: znovunabytý 
ráj. Vzkříšení je nebe – zde a nyní – stvořené zmrtvýchvstalým 
Kristem. On ztělesňuje tužby každého lidského  srdce. 
Zmrtvýchvstalý Kristus nás zve na svou cestu osvobození. 

Požehnanou chvíli Velikonoc,  
kdy prožijeme znovuvystavení, znovuvybudování svého života,  

prostého  falešných jistot 
přeje otec Miroslav 

 

Byls kotvou milionů,  
buď kotvou také mně,  
buď majákem, jenž září 
 mi z dálných břehů v tmě.  
Má loď je vetchá, Pane,  
jí bouře zmítá teď.  
Ó drž ji a v svůj přístav  
ji po útiši veď! 
(Josef Václav Sládek, básník) 
 

Buď mým životem, Pane věčnosti, 
a nepromarním své žití 
 pouhým během, dravostí a sněním.  
Veď kroky naše, abychom rádi a pilně 
 připravovali aspoň půdu,  
kde nelze dosud síti, neboť věříme, Pane,  
že všude jsi vyvolil svatou roli svou,  
i tam, kde dosud úhor a kámen.  
Dětinství srdce obnov v nás, Otče, 
 abychom s užitkem odešli dnes  
od stolu tvého se svými dětmi.  
Buď s námi, Hospodine, když se připozdívá  
a zbav nás všeho zlého.  
(František Palacký, historik) 
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PŘEHLED VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 09 

Nezapomeňte si 
donést jívové 

ratolesti („kočičky“) 

7.00 hodin 
9.00  hodin 
(v sobotu  
4.4.2009 v 18.00 h.) 

Květná ned ěle  –  
5.4.2009 

Obřady začnou u 
kříže v nové části 

hřbitova, následuje 
žehnání ratolestí  

a průvod do kostela 

V sobotu 4.4.2009: 15.00 – 18.00 hodin: 
možnost o čištění duše  

ve svátosti smí ření. 
Budou p řítomni t ři zpov ědníci! 

Zelený čtvrtek  –  
9.4.2009 

 

MŠE NA PAMÁTKU 
POSLEDNÍ 
VEČEŘE 

(ustanovení mše 
svaté, ustanovení 
svátosti kněžství, 

nové přikázání lásky 
– obřad umývání 

nohou) 

18.00 hodin 
Po mši – hodinová 

adorace 
v Getsemanské 

zahradě 
(noční adorace  
20.00-06.00) 

Kostel bude otevřen 
od 9.00 hodin 

k soukromé adoraci 

Pobožnost Křížové 
cesty v 9.00 hod. 
Obřady začínají  
v 18.00 hodin  
(noční adorace  
20.00-06.00) 

Velký pátek  –  
10.4.2009 

OBŘADY NA 
PAMÁTKU 

UMUČENÍ  JEŽÍŠE 
KRISTA  

Den přísného postu  (půst újmy – 
jednodenní nasycení – závazný od 18 do 60 

let, půst od masa závazný od 14 let) 
Bílá sobota  –  

11.4.2009 
Neslaví se liturgie.  

 

Kaple sv.Jana 
Křtitele  

bude otevřena  
od 9.00 – 18.00 hod. 
k adoraci u Božího 

hrobu 

Dary při adoraci u 
Božího hrobu se 
posílají na opravy 
katolických chrámů 
ve Svaté Zemi 
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Od Neděle Zmrtvýchvstání (12.4.) až do slavnosti Seslání 
Ducha svatého (31.5.) se místo modlitby „Anděl Páně“ modlí 
„Vesel se nebes Královno“ nebo „Raduj se, Královno 
nebeská“! 
 
Průvodce VELIKONOCEMI 

Velikonoce jsou svátkem naší spásy ,  
tzn. svátkem našeho vytržení  

z nebezpečí života, 
svátkem naší ochrany, osvobození, 

vykoupení, vyléčení, vítězství, svátkem 
života, pokoje… 

Toto všechno jsou biblické významy slova 
spása. 

SVATÝ TÝDEN Poslední dny postní doby 
mají název Svatý týden. Jsou obecně 
věnovány památce Ježíšova utrpení, což je však jen jeden pól 
velikonočního tajemství. Celistvé poselství velikonoc je ale 

Velikono ční vigilie  
– 11.4.2009 

 

Obřady začínají  
u kříže  

v nové části 
hřbitova  

20.00   hodin 

Neděle 
Zmrtvýchvstání 
Páně 12.4.2007 

Sbírka na 
Arcibiskupský 

kněžský seminá ř 
v Olomouci 

Žehnání pokrmů  
na konci mše svaté 

(nádoby, ošatky, 
košíčky s pokrmy 

položte na připravené 
ubrusy!) 

  8.00 hodin  
10.00 hodin  

Pondělí 
velikono ční   
13.4.2009 

 Bohoslužby  
v 7.00 a 9.00 hodin 
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obsaženo v tom, že utrpení našeho Pána má sv ůj cíl v jeho 
zmrtvýchvstání a našem vykoupení.  
VELIKONOČNÍ TŘÍDENÍ Vrcholem a středem liturgie křesťanů je 
„slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání 
Páně“. Toto třídenní začíná večerní eucharistií na Zelený čtvrtek 
a končí modlitbou nešpor o velikonoční neděli. Svátek Velikonoc 
je tak tvořen Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou, 
Velikonoční nocí a Nedělí zmrtvýchvstání. Velký pátek a 
Velikonoční noc jsou dvě stránky téže skutečnosti: bez smrti 
není zmrtvýchvstání, smrt je jen bránou do slávy. 
 

Zelený čtvrtek  – 9.  dubna 2009 

V 9.30 hodin 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. Biskup při této mši posvětí tři druhy olejů: olej  křtěnců, 
olej nemocných a křižmo, které se používají při udílení (slavení) 
svátostí.  
Mší, která se slaví večer, si církev připomíná 
Poslední večeři, při níž Ježíš ustanovil 
památku na své utrpení a smrt. Obětoval 
Bohu Otci, jako výkupné za hříchy každého 
člověka, svoje tělo a svou krev pod 
způsobami chleba a vína a předal je 
apoštolům. Učinil to během židovské 
velikonoční hostiny (paschy), připomínající 
„egyptské události“: vyvedení z otroctví do 
zaslíbené země a Boží ochranu před smrtí pro všechny, jejichž 
domy byly označeny krví obětovaného beránka. 
Člověk ale stále žije v nejrůznějších otroctvích vrcholících smrtí! 
A i z tohoto nás Bůh osvobozuje. Veškeré Boží p řísliby              
o kone čné záchran ě člov ěka se napl ňují v Ježíši a jeho 
jméno v hebrejštin ě znamená „B ůh zachra ňuje“. On je 
Beránek, jehož krví jsme chrán ěni p řed definitivním zlem. 
Ujištěni o naší ochraně Beránkovou krví můžeme prožívat 
v každé Eucharistii. Ta má být hostinou, kterou také máme jíst 
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s přepásanými bedry a holí v ruce, tak jako Izraelité před vyjitím 
z otroctví Egypta. Tato hostina, ve které jsme živeni jeho tělem a 
krví, je pokrmem na cestu  za naším Pánem. Je to cesta          
do „země“, ze které nebudeme vyhnáni, do „nového nebe a nové 
země“ 
 Mimořádně silným vyjádřením této mše je obřad umývání nohou: 

jako Kristus umyl učedníkům nohy (Jan 13), tak si máme 
navzájem činit i my - odpouštět, sloužit druhým. Podobně 

pozdravení pokoje, obvyklé při každé mši, stává se zde výrazem 
odpuštění a ochoty obnovit narušené vztahy. Po této mši 

následuje eucharistická adorace. 
Liturgická barva Zeleného čtvrtku je bílá. Jméno "Zelený čtvrtek" 
pochází ze starých dob, kdy to byl den přísného postu a bylo 
dovoleno jíst (kromě chleba) jen zeleninu. 
VEČERNÍ MŠE NA PAMÁTKU POSLEDNÍ VE ČEŘE PÁNĚ JE  

V 18.00 HODIN 
PO MŠI SV. – HODINOVÁ ADORACE V GETSEMANSKÉ 

ZAHRADĚ V KOSTELE 
Možnost no ční adorace v Getsemanské zahrad ě je  

od 20.00 hod. do 06.00 hod.  
Napište se na adora ční služby! 

 

Velký pátek – 10.  dubna 2009 

Ježíš p řijímá rozsudek smrti v den, kdy byli 
v Jeruzalémském chrám ě obětováni velikono ční beránci.  
Stává se novým velikonočním beránkem, který svou smrtí 
zpečetil novou a věčnou smlouvu mezi Bohem a 
lidmi. Smlouvu o spáse pro každého člověka. 
V tento den se od pradávna neslaví mše svatá, 
nýbrž jen liturgická památka, která se skládá ze 
tří částí: bohoslužby slova, uctívání k říže a 
přijímání. 
Těžištěm bohoslužby slova jsou pašije podle 
Jana.  Jejich tématem je Ježíšova cesta k Otci. 
Pašije poukazují na Ježíše – beránka, a ztotožňují jeho oběť      
na kříži s pravou velikonoční obětí na odpuštění hříchů a na 
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ochranu před smrtí. Nápis na Ježíšově kříži, napsaný hebrejsky, 
řecky a latinsky – v tehdejších „mezinárodních“ jazycích, 
poukazuje na fakt, že Ježíš je králem spásy pro lidi všech 
národ ů.  

Jeden z mnoha projevů účasti na Kristově 
utrpení za naše hříchy je velkopáteční půst      

(od masa a újma v jídle) závazný pro všechny, 
kteří dovršili 18 let, až do dokončeného 60 roku 

věku. Mladiství od 14 do 18 let a starší 60 let 
se mají v tento den zdržet jen masitých 

pokrmů. 
POBOŽNOST KŘÍŽOVÉ CESTY ZAČÍNÁ  
V 9.00 HODIN,  PO NÍ JE OTEVŘEN NÁŠ 

CHRÁM K SOUKROMÉ NÁVŠT ĚVĚ 
EUCHARISTICKÉHO KRISTA.  

OBŘADY VELKÉHO PÁTKU ZA ČNOU  
V 18.00 HODIN 

Možnost no ční adorace v kapli sv. Jana K řtitele je  
od 20.00 hod. do 06.00 hod. 

(Na Velký pátek za číná novéna k Božímu milosrdenství) 
 

Bílá sobota –  11.  dubna 2009 

Bílá sobota je připomínkou Ježíšova p řebývání v hrobu a jeho 
sestoupení do podsv ětí.   
Je to den modliteb, rozjímání a půstu. Den 
očekávání, nesený pochybnostmi, 
beznadějí, ale i nadějí. 
Na Bílou sobotu církev zásadně neslaví mši 
svatou. 
Kaple sv.Jana K řtitele je otev řena         
od 9.00 do 18.00 hodin k modlitbám        
u Božího hrobu. Zapište se na adora ční 
služby! Finan ční dary vybrané p ři 
adoraci v Getsemanské zahrad ě a u Božího hrobu jsou 
určeny na opravy katolických chrám ů ve Svaté Zemi. 
 

Michael č.54/velikonoce 2009                                                                 strana 8       

Velikonoční noc (vigilie)  – 11. dubna 2009 

Velikonoční noc zvěstuje smrt a vzkříšení v jediném celku. 
Vyjad řuje velikono ční „ochranu“  
před smrtí a „p řechod“ (pesach) 
z podru čí utrpení a smrti do života 
svobody a plnosti. 
Slavnost Veliké noci je odedávna nocí 
bdění pro Pána (srv. Ex 12,42), v níž 
křesťané očekávají zmrtvýchvstání Páně 
a slaví je. Velikonoční vigilie byla          
od prvních křesťanských dob slavností 
noční a končila teprve společným 
stolováním za rozbřesku. 

Oslava Velikonoční noci má přehledně 
členěnou strukturu: 

a) Oslava velikono čního sv ětla 
(Velikonoční oheň, velikonoční svíce) 
Název velikonoční svíce „paškál“ pochází z latinského „pascale“ 
– velikonoční. Je znamením vzk říšeného Krista,  „pravého 
světla, které osvěcuje každého člověka“ (Jan 1,9). V úvodní části 
se paškál  zapaluje od ohně, který je symbolem lásky a síly 
Ducha svatého. Do paškálu se vyrývá kříž, letopočet a řecká 
písmena alfa a omega. Pět kadidlových zrn ve svíci naznačuje 
patero ran Ježíšových. Svíce se pak přináší do ztemnělého 
kostela. Postupně si pak věřící zapalují od paškálu své svíce. 
Křesťan, který je včleněn do Krista – světla prorážejícího 
veškerou temnotu, se také sám stává celou svou bytostí 
pramenem světla pro ostatní (srv. Mt 5,14). Velikonoční 
chvalozpěv  „Exultet“  je chválou světla, které dává Bůh svému 
lidu. 
b) Bohoslužba slova 
V této části velikonoční oslavy si věřící připomínají podivuhodné 
skutky, které Bůh od počátku učinil. 
c) Křestní bohoslužba (svěcení vody, obnova křestních slibů, 
křest) 
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    Tajemství a dar křtu vyvěrá z Velikonoční události. Je naší 
účastí na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. Proto se přednostně 
slaví (a obnovuje) právě o velikonocích. 
„Křest (řecky: baptidzó) znamená ponořovat. Křest  je  navázání 
osobního pouta s Ježíšem, které znamená pro člov ěka 
ochranu, pé či, vysvobození z neodvratné moci zla“.  Proto 
obnovíme křestní slib. Umíráme starému člověku, tj. zříkáme se 
zla ve svém životě a zřetelně, každý za sebe vyznáváme svou 
lásku, svůj vztah ke Kristu.  
d) Eucharistie  je zpečetěním a dalším napojením na Ježíš ův 
triumf. Je pokrmem na cestu k branám našeho domova.  
OBŘADY VZKŘÍŠENÍ ZAČNOU U KŘÍŽE V NOVÉ ČÁSTI 

HŘBITOVA VE 20.00 HOD. 

Neděle  zmrtvýchvstání-  12.4.2009 –  
mše sv.  v 8.00 a v  10.00 hodin 

   Mše svatá velikonoční neděle je slavena co nejslavněji. Paškál 
– symbol Ježíše Krista, který přemohl hřích a smrt, je viditelně 
umístěn u ambonu. Na závěr mše se žehnají velikonoční pokrmy.  

   
Desatero přikázání ke  zničení  sebe sama  

1. Nikdy neud ěláš žádnou chybu – jestliže ji ud ěláš, je to 
strašné . x Každý člověk je chybující. Chyba není tragedie, ale 
příležitost ke změně.  

2. Budeš znepokojen, kdykoliv se ti n ěco p řestane da řit, 
protože to p řece není normální (u druhých to m ůže být,         
u tebe ale ne). x Naprosto ve všem úspěšný člověk neexistuje. 
Když se něco nedaří, je to příležitost k zamyšlení, jak se to dá 
dělat lépe, a zda to vůbec mohu ovlivnit.  

3. Budeš obvi ňovat svého bližního jako sebe sama (vždy 
musí být n ěkdo vinen, hledej vinu na sob ě i na druhých        
za každou cenu). x Kdo jsi ty, abys soudil cizího služebníka? 
(My všichni jsme služebníci Boží, soudíš toho, který patří Pánu.)  
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4. Sama sebe nebudeš mít rád/a, nic si neodpustíš a  budeš 
se odmítat. x Miluj bližního svého jako sebe sama - tj. nejprve 
miluj sebe sama správným způsobem. Proč sám/sama sebe 
soudíš jinak než druhé? Druhému odpouštíš, sobě ne, proč máš 
na sebe jiná měřítka?  

5. Vždy budeš o čekávat, že se v ěci budou dít u tebe jinak, 
nežli se obvykle d ějí. (Ty jsi p řece zvláštní p řípad). x Není 
důvodu, proč mám být výjimkou v běžných zákonitostech (není 
důvodu, proč zrovna já mám láskou obrátit alkoholika, když se 
tomu tak obvykle neděje).  

6. Budeš hledat souhlas se vším, co d ěláš, a projevy 
náklonnosti a lásky u každého, s nímž se setkáš. Ne najdeš-li, 
je to tragedie. x Není na světě člověk ten, aby se zalíbil lidem 
všem. Hledej souhlas za prvé u Boha, za druhé u pro tebe 
důležitých osob, a nepřehoď pořadí.  

7. Budeš se za každou cenu vyhýbat všem t ěžkostem            
v život ě, vědom si toho, že sám nejsi schopen nic na sob ě 
změnit a díky své minulosti na to nesta číš. x Vždy jsem 
schopen nějaké změny, mohu se pokusit. Mohli jiní, mohly jiné, 
pročpak ty ne?  

8. Budeš se neustále velice intenzivn ě zabývat vším, co t ě 
kdy potkalo špatného, zejména p řemítej neustále nad tím, co 
by bylo, kdyby bylo... x Minulost je zdrojem poučení, ne 
muzeem, ve kterém přebýváme. Žij přítomnosti a dívej se          
do budoucnosti. Při přemítání si napřed polož otázku, jestli to 
vůbec k něčemu je.  

9. Budeš pasivn ě sedět a čekat, až p řijde št ěstí a radost . x 
Štěstí nalezne ten, kdo se na něj nezaměří, ale hledá dobro 
druhých. Všímej si malých radostí a dělej je sobě i druhým.  

10. Pokud jde o tvé vlastní št ěstí, budeš v ěřit, že to cele 
závisí na druhých lidech, a ne na tob ě. x Každý svého štěstí 
strůjcem. Záleží na našem postoji k situaci a na našich 
hodnotách (jinak viz. 9).  

Podle materiálů psychoterapeutické organizace NEST. 
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Zmrtvýchvstání  Páně 

 „Jistě jste se někdy v životě nemohli vyrovnat s radostí, která 
byla tak silná a působící, že jste málem ztratili dech, a buď jste 
se rozplakali, nebo rozesmáli, podle toho, co je u vás                
na objednávku. Jako když bylo velké očekávání, že prasknu      
při maturitě. A maturoval jsem s vyznamenáním. (To neříkám 
proto, abych se vytahoval, ale abych vylíčil situaci.) Telefonoval 
jsem otci do Bratislavy a tatínek z toho byl 
tak vedle, že řekl:“Potěš tě Pán Bůh, 
chlapče!“ 
Zrovna něco takového se děje                 
ve velikonočním ránu. První, komu to 
vyrazilo dech, byli vojáci. Hlídali tam, 
očumovali, nikde nic, a najednou odletí 
kámen od hrobu. Jdou se kouknout, co je, 
a hrob prázdný! Byl zapečetěný. A objevila 
se bytost, která s ním trhla, a teď co 
dělat? Oni to nebyli schopni ubrzdit. Byl to 
průšvih. Odvalit kámen od hrobu je těžkým 
problémem velké spousty lidí. Kdyby 
přijali, že On v tom hrobě už není, museli by přiznat spoustu věcí, 
což některým lidem jde na nervy, protože by museli změnit 
smýšlení a život. A to se jim nechce. To je totiž nejrevolučnější 
bod v našem životě. Jestliže se nám to podaří, tak jsme svůj život 
vyhráli“. 

/z knihy Jiřího Reinsberga „Probíhejte Jeruzalém a sviťte“/ 
  
Noví členové  pastorační  a  ekonomické rady? 

Milí farníci, jelikož v květnu končí mandát současné pastorační a 
ekonomické rady, obracíme se na vás…Pokud vás napadá 
jméno někoho, kdo by byl ochotný a přínosný člen v příští 
pastorační nebo ekonomické radě, neváhejte a navrhněte jeho 
jméno na budoucí volební kandidátku. 
Nahlaste u otce Miroslava!   
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Pozvání  

o Koncert duchovní hudby k „80“ jubileu Karla Dýnky se 
uskuteční v pátek 17. 4. 2009 v 19 hodin ve farním kostele sv. 
Františka Xaverského v Uherském Hradišti. 

o 20. tradiční moravská pouť od Velehradu na Želiv a Zelenou 
Horu u Žďáru nad Sázavou proběhne 2. 5. 2009. Přihlašujte 
se do 20. 4. 2009 v kanceláři Veligradtour. Cena: 490,-Kč. 

o Pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání na Velehradě 
se uskuteční v sobotu 9. 5. 2009. Večerní mše svatá v naší 
farnosti nebude, úmysl této mše svaté odslouží otec Miroslav 
na Velehradě.  

o Farní tábor pro mladší děti (1.- 5.třída) -  místo : táborové 
středisko Suchá Loz, termín:  11. - 18.7.2009, cena: 1400 Kč. 

o Farní tábor pro starší děti (6.- 9.třída): -  místo : táborové 
středisko Suchá Loz, termín:  28.7. - 8.8.2009, cena: 2400 Kč. 
přihlášky jsou k dispozici v kostele nebo na webu farnosti 
 
Farní  kronika 

Do církve byli k řtem p řijati: 
Eliška Marie Jarotková, SM, Jezuitská 23  15. 3. 2009 
Matouš Grebeníček, Jalubí 35                   21. 3. 2009 
Štěpán Bartošík, SM, Trávník 2100   22. 3. 2009 
 

V našem spole čenství jsme se rozlou čili: 
Ilona Horáková    *16. 10. 1932    +22. 2. 2009 
Jiří Břečka      * 17.  4. 1950   +  1. 3. 2009 
Lubomír Kolařík    *16. 12. 1953  +16. 3. 2009 
Jan Grebeň   *25. 11. 1932    +17. 3. 2009 
Ludvík Psotka     *  3. 11. 1916    +19. 3. 2009 
Marie Prachařová *  8.  2.  1935 +27. 3. 2009             
      

Své příspěvky můžete zasílat na adresu : 
Gabriela Gottwaldová, Seés 1970, Staré Město, tel. 604 336 466 
šéfredaktor : Gabriela Gottwaldová 
církevní schválení: P. Miroslav Suchomel 
grafická úprava : Ing. Vojtěch Foltýnek 
http://staremesto.uhr.cz/    email:staremesto@uhr.cz  


