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I pokud je pro vás těžké modlit se, nevzdávejte to.
Ztište se, nechte Bohu prostor přijít a dívat se na vás.
Naplní vás svým pokojem.
Papež František

Na cestě

foto P. Pavel Sandtner

Slovo kněze

On může!
Milé sestry, bratři, děti!
Před velikonočními svátky vás chci pozdravit a popřát vám zážitek
Božího vysvobození i za neobvyklých podmínek. Záleží předně nikoli na
tom, co uděláme my, ale co udělá On. A On za vás znovu položí život. Co
tedy uděláme my? Do kostela nemůžeme…
Prostě to přijmeme. Náš souhlas je podstatný. Naše „staň se mi
podle tvého slova“. Tak budeme doma. Nemá Ježíš moc mě zachránit bez
Eucharistie? Samozřejmě že má. Dokonce se se mnou může spojit ještě
intenzivněji, bude-li chtít. Záleží ale také na našem očekávání. Kdo nic
nečeká, nic nedostane. A kdo čeká, na co je zvyklý, může být rovnou
zklamaný. Bůh dá, kolik uneseš… Ale nemůžeš si určovat formu
a množství daru. Dá ti, co potřebuješ, věříš? Ale zjevně jinak než obvykle.
Do Římsy a na web jsem si dovolil připravit pro vás průvodce
a zdroj inspirace pro domácí slavení Velikonoc. Užijte nebo ne podle
svého.
Nemyslím, že rozumím dětem. Ale vím už, že děti rozumí mně.
A jestli vytrvám ve věrnosti Pánu až do konce, budou to předně děti, kdo
mě dotlačí do nebe. Tak to dospělí vezměte velkoryse, ne jako znevážení
vaší lásky. Proto připravím dětem pohádku na celý svatý týden. Bude
o Kočínkovi a Deštěnce. A samozřejmě se bude týkat slavení Velikonoc.
P. Pavel Sandtner

Kdo je to Dmytro Romanovský?
Kladou si možná někteří z vás otázku v těchto dnech. Vím, že to asi
není v tomto čase nejdůležitější otázka, kterou sobě, lidem kolem
a Hospodinu pokládáte, ale přeci jen se na ní pokusím odpovědět. Narodil
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jsem se 8. listopadu 1990 na Ukrajině. Když mi bylo 7 let, tak jsem
se s maminkou (rodiče jsou žel rozvedeni) přestěhoval do České
republiky. Zde jsme žili v malé obci Kanín u Poděbrad (farnost Libice
nad Cidlinou). Zde jsem vyrůstal spolu s mamkou a otčímem na takovém
malé hospodářství. Navštěvoval jsem ZŠ v Libici nad Cidlinou a poté
Střední zemědělskou školu v Poděbradech, kde jsem kupodivu zdárně
maturoval.
Hrával jsem fotbal, jakože závodně tančil (spíše takový kroužek),
věnoval se hasičům, chodil na ryby a tak prostě to, co většinou děti na
vesnici dělají. Když nebylo co na práci, tak mě doma moc neviděli, však to
dneska znáte ne? 
Po maturitě jsem hned nastoupil ke kněžské formaci. Rok jsem
prožil v teologickém konviktu v Olomouci, v kněžském semináři v Praze
4,5 roku a k tomu 1 rok v Římě na Lateránu. Dne 18. února 2017 jsem
obdržel z rukou Mons. Jana Vokála jáhenské svěcení a ještě v témže roce
21. října svěcení kněžské, obojí v Hradci Králové. Jako jáhen jsem
působil 2 měsíce v kněžském semináři v Praze a pak od 1. května jsem
byl ustanoven jako farní vikář (kaplan) do Kutné Hory, kde pobývám do
těchto dní.
Mám rád hudbu, dobré filmy, četbu, a ač na to nevypadám, tak i delší
procházky. Co se týče jídla, tak nepohrdnu ani namazaným chlebem, ani
steakem. Prostě nejsem vybíravý, jen teda, abych se přiznal, houby mi
úplně radost neudělají. Takže asi tak, nejspíš jsem vás moc neuchvátil, ale
také doufám, příliš nezklamal.
A na závěr oblíbený úryvek z Písma svatého? Žalm 103,2. 
Tak to je tedy má maličkost – Dmytro Romanovský, kaplan
v Přibyslavi a Kutné Hoře.
Pamatuji v modlitbě a ze srdce žehnám.
Dmytro
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Pastorační plán

Bohoslužby online
– můžeme se spojit

Akce na duben
Vzhledem k dané situaci
a omezením kvůli pandemii
nového koronaviru se veškeré
farní
aktivity,
bohoslužby,
společenství ruší, a to do odvolání.
Redakce

TV Noe
Rádio Proglas
www.mseonline.cz
www.audiokostel.cz
ČT 2 (Velikonoce
a každou neděli)

Svatý týden
Drazí farníci,
chci vám dát na vědomí, že ve Svatému týdnu bude otevřený kostel
k adoraci a po předchozí, nejlépe telefonické domluvě (603 565 676), také
ke zpovědi.

ADORACE V KOSTELE
pondělí 6. 4. od 19 do 20 hodin
úterý 7. 4. od 19 do 20 hodin
středa 8. 4. od 19 do 20 hodin
Zelený čtvrtek 9. 4. od 19 do 20 hodin
Velký pátek 10. 4. od 17 do 18 hodin
K adoraci bude otevřený celý kostel a to za obvyklých podmínek
(rouška, 10 lidí v kostele, dodržování rozestupu). K dispozici bude u vstupu
dezinfekce, kterou prosím před i po využijte.
P. Dmytro Romanovský
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 Přímý přenos bohoslužeb na kabelové televizi TV Přibyslav je plánovaný,
ale v době vydání Římsy se řeší po technické stránce
a v tuto chvíli není potvrzen.
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Nabídky, prosby, oznámení

Farářoviny

Pozdrav od otce Pavla
Milí farníci,
dovolte mi krátkou zprávu o aktuálním zdravotním stavu. Na ní máte plné
právo. Jste taky jaksi moje rodina. Předně děkuji za vaše modlitby. Po
operaci krvácející žilní anomálie na mozkovém kmeni v ÚVN v Praze, kterou
provedl prof. Vladimír Beneš, se podařilo odstranit zdroj krvácení. Včetně
hematomu. Tedy ne všechny anomálie. Byl jsem hospitalizován na ARO
a JIP, později na oddělení neurochirurgie ÚVN. Nyní se zotavuji na
neurologickém oddělení v benešovské nemocnici. Od úterý 31. 3. budu
přeložen na lůžko na rehabilitačním oddělení téže nemocnice.
Stav je dobrý, jen několik pooperačních částečných ochrnutí. Takže se budu
učit chodit, budu pracovat na zlepšení koordinace pohybů, rovnováhy,
citlivosti končetin, ale taky se usmívat, krčit čelo atp. Děkuji za vaše
modlitby, vzkazy, zprávy i dopis. Myslím na vás intenzivně.

P. Pavel Sandtner
Možnost živého vysílání bohoslužeb z farního kostela
Farnost zrealizovala technické vybavení, které umožňuje přenos
bohoslužby prostřednictvím sítě internet. Velikonoční mše sv. budou
vysílány živě na internetu přes YouTube, umožní-li to technika, tak ve
spolupráci s městem živě také na programu kabelové televize TV Přibyslav.
Cílem je udržovat jednotu farního společenství, alespoň touto formou.
Bude-li to možné, chtěli bychom přenášet nedělní bohoslužbu pravidelně.
Změna úředních hodin na farním úřadě
Za současné mimořádné situace jsou úřední hodiny omezeny na:
úterý 9.30-16.30
středa 9.30-16.30
P. Mgr. Dmytro Romanovský, farní vikář (kaplan) 603 565 676
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Pastýřský list biskupa královéhradeckého Jana Vokála
ke konci postní doby

Před 5. neděli postní vydává diecézní biskup pastýřský list. Obrací se na
věřící v době, kdy zůstávají zavřené chrámy a Velikonoce budou jiné než
všechny předchozí.

Učme se milovat a objímat svůj kříž!
Milovaní bratři a sestry v Kristu,
křesťan se pozná nikoliv podle toho, že nese svůj kříž, ale podle toho,
jak jej nese: miluje jej a objímá, čímž se podobá Pánu. Přijímá svůj kříž
s láskou stejně jako On, když Ho vedli na popraviště, kde jej proměnil
v nástroj spásy.
Už léta žijeme v klidné a hojné době, která nás svou mírností
ukolébala a snad i přivedla k duchovní pohodlnosti či lhostejnosti. Zvykli
jsme si křížem se žehnat, o kříži často mluvit, ale málokdy ho musíme
v každodenním životě skutečně nést, natož abychom si trpělivě osvojovali
dovednost objímat ho a milovat. A ona je to skutečně dovednost, nejenom
rozhodnutí nebo postoj. Snažíme se být jako náš Pán, ale nedaří se nám to.
Jsme hříšní a slabí, někdy i lhostejní, a proto neustále potřebujeme trpělivě
se učit lásce k Bohu a ke svým křížům.
Každoroční školou lásky ke kříži je zejména postní doba.
V posledních desítkách let jsme si v ní museli někdy i složitě vymýšlet, čeho
se vzdáme, co uděláme pro druhé a jak prohloubíme svou modlitbu. Letošní
postní doba je jiná. Sama před nás postavila reálné kříže. Nemusíme už
hloubat, čeho se zřekneme, protože skončila veškerá zábava mimo naše
domovy. Nemusíme se ptát, komu pomoci, protože kolem nás a s námi žije
ohromné množství potřebných, pro které je najednou životním ohrožením
jít si nakoupit potraviny. Nemusíme se ptát, jak oživit jednotvárnost své
modlitby, když i účast na nedělní bohoslužbě je náhle nemyslitelná a přístup
ke svátosti smíření velmi obtížný.
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Milovaní bratři a sestry v Kristu,
modleme se za překonání současných obtíží, zasazujme se podle
svých možností o jejich zmírnění, ale pokoušejme se je přijímat také jako
dar. Jako nový dar, který je pro nás velikou příležitostí a výzvou obejmout
reálný kříž. Pokorně se obrátit k Bohu, litovat svých hříchů, s vděčností
Pánu pokleknout, vzít do ruky Růženec, breviář, Písmo svaté a zcela
konkrétně pomoci potřebným. Je to příležitost učit se své kříže nejenom
nést, ale i objímat a milovat.
Veškeré postní odříkání i modlitby se musí vždycky projevit ve
skutcích lásky. Křesťané, tedy Kristovi učedníci, se poznají podle lásky
(viz Jan 13,35), nikoliv podle vnitřního hnutí mysli. Křesťanská láska není
souborem pocitů, ale skutků. Dnes vidíme skutky lásky všude kolem sebe,
a to velice spontánní. Kolik z Vás chodí někomu jinému nakoupit, šije
roušky, hlídá děti, či jinak pomáhá! Chtěl bych Vám za to vyjádřit
převeliký dík, stejně jako lékařům, ošetřovatelům, zdravotníkům,
pracovníkům charity a dalších podobných služeb, záchranářům, ale
i prodavačům, řidičům dopravních prostředků, policistům a všem, kdo
nezůstávají doma, protože musí sloužit i přes velké riziko, které z toho pro
ně plyne.
Srdečně rovněž děkuji duchovním, kněžím a jáhnům, řeholnicím
a řeholníkům, kteří ani přes zavřené kostely nepřestali plnit svou službu
obětovat se Bohu za svěřený lid, slavit Eucharistii, nabízet konkrétní
pomoc duchovní i praktickou. Má zvláštní podpora patří kněžím, kteří
udělují svátost smíření v jakékoliv situaci, zejména nemocným. Zavřené
chrámy nemohou zavřít naše srdce. Čím vzácnější je nám účast na
bohoslužbě, tím hlouběji jsme zváni hovořit se svým Pánem v dialogu
vlastního srdce i v rodinném společenství. Využijme tohoto období
k obnově rodinné modlitby. Dopřejme dětem, aby znovu zakusily
společnou modlitbu s rodiči, neboť ta je bude formovat a posvěcovat.
Zvlášť mysleme také na seniory, kteří zakoušejí veliké období
samoty. Jejich vnoučata nechodí do školy, přesto se s nimi prarodiče
nemohou potěšit. Blízcí jim často mohou jen přinést nákup a nechat ho
přede dveřmi. Kéž je Vám, starým či nemocným, povzbuzením naše
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společná modlitba, ale i aktivita. Pišme seniorům dopisy, volejme jim,
pomáhejme jim na dálku a modlitbou doprovázejme i všechny, kdo se
o ně a o nemocné starají. Nezapomínejme, jak krásné pro ně je, když jim
děti či vnoučata přijdou alespoň zamávat pod okno. Staří a nemocní lidé
teď více než kdy jindy zakoušejí chvíle, kdy Ježíš z kříže volal na svého
Otce, proč Ho opustil. I jejich kříž však vede k lásce. Můžeme říci, že je
to láska o to větší, vznešenější a účinnější.
Milovaní bratři a sestry v Kristu,
už teď je jasné, že letošní období postního sebezáporu neskončí ani
Velikonocemi. Budeme je patrně slavit ve svých domovech, podrobnější
pokyny obdržíte v blízké době. Chtěl bych Vás poprosit, abyste i takové
Velikonoce v rodinách pojali skutečně svátečně a zbožně. Věřím, že
během nich pocítíte, že kříž, který se po celý život společně učíme milovat
a objímat, nás neubíjí, ale je nástrojem Boží spásy a věčnosti, která
daleko přesahuje dny a roky, jež jsou nám vyměřeny na tomto světě. Až
soudobé těžkosti pominou, kéž z nich vyjdeme pokornější a moudřejší,
hlouběji zamilováni do Krista a jeho kříže.
Píši tento dopis o slavnosti Zvěstování Páně, jež je skrze naši nebeskou
Matku Pannu Marii hmatatelným příslibem naší záchrany, vykoupení. Je
svátkem naděje, ujištěním, že po noci se znovu rozední. S touto nadějí
proto zdvihněme své kříže a vykročme ve šlépějích Toho, který svůj kříž
objímá a ten můj pozvedá, abych s Ním měl podíl v Božím království. On
a Jeho láska vítězí, proto zvítězí i ten, kdo obejme svůj kříž.
Všechny Vás v této těžké době svěřuji pod mateřskou ochranu Panny
Marie, vyprošuji Vám hojnost darů Ducha Svatého, pevné zdraví, odvahu
a ze srdce Vám žehnám!
Váš
biskup + Jan
V Hradci Králové, o slavnosti Zvěstování Páně, 25. 3. 2020
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Papež František

Věřit v modlitbu a modlit se vírou
Kázání z Domu sv. Marty. 23. 3. 2020
Vatikán. „V modlitbě je třeba
bdít, abychom neupadli do
zvykovosti,“ kázal papež František
při ranní mši z kaple Domu sv.
Marty. Svatý otec v úvodu zmínil
ekonomický dopad pandemie na
život rodin a vyzval všechny
účastníky
přenosu
dnešní
bohoslužby, aby se spolu s ním
modlili za tyto strádající rodiny.
„Modleme se dnes za lidi, kteří
kvůli pandemii začínají mít
ekonomické nesnáze, protože
nemohou pracovat a všechno
dopadá na rodinu. Modleme se za
ty, kdo trpí těmito problémy.“
Ve svém kázání si papež
František vzal podnět z dnešního
evangelia (Jan 4,43-54) o uzdravení syna královského úředníka:
„Tento otec prosí o uzdravení
svého syna. Pán trochu vytýká
všem, ale také jemu: »Jestliže
neuvidíte znamení a zázraky,
neuvěříte« (Jan 4,48). Hodnostář
však nezůstává zticha a nemlčí, jde
dál a říká: »Pane, přijď, než moje
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dítě umře!« (v. 49). A Ježíš mu
odpověděl: »Jen jdi, tvůj syn je živ«
(v. 50).
K opravdové modlitbě jsou
zapotřebí tři věci. První je víra:
»Neuvěříte-li...«. Nezřídka je
modlitba jenom ústní, nevychází ze
srdce. Anebo je slabá víra...
Pomysleme na jiného tatínka, který
měl posedlého syna a jemuž Ježíš
řekl: »Všechno je možné tomu, kdo
věří«. A tatínek odpověděl jasně:
»Věřím! Pomoz mé slabé víře!«
(srov. Mk 9,23-24). Věřit v modlitbu. Modlit se s vírou, ať už se
modlíme mimo bohoslužebné místo
anebo přicházíme sem [do kostela]
a Pán je zde, [ptejme se:] mám víru
anebo jednám ze zvyku? V
modlitbě buďme bdělí: neupadněme do zvykovosti, která si
neuvědomuje, že Pán je; že s Ním
mluvím a že je s to vyřešit problém.
První
podmínkou
opravdové
modlitby je víra.
Druhou podmínkou, které nás
učí Ježíš, je vytrvalost. Někteří

prosí, ale milost nepřichází.
Nemají tuto vytrvalost, protože
vlastně nic nepotřebují anebo
nemají víru. A Ježíš nás poučuje
podobenstvím o člověku, který šel
o půlnoci prosit souseda o chléb
a vytrvale klepal na dveře
(srov. Lk 11,5-8). Anebo podobenstvím o bezbožném soudci
a neodbytné vdově, které jej
neustále žádala, aby se jí zastal
(srov. Lk 18,1-8). Víra a vytrvalost
jdou spolu, neboť máš-li víru, máš
jistotu, že ti Pán dá, oč prosíš.
A nechává-li tě Pán čekat, klepej
a tluč, a Pán nakonec milost udělí.
Pán tak nejedná proto, aby se
nechal prosit, anebo proto, aby ti
řekl: raději si počkej. Jedná tak pro
naše dobro, abychom věc brali
vážně. Vezměme modlitbu vážně;
ne jako papoušci: bla, bla a nic.
To nám vytýká Ježíš: »Když
se modlíte, nebuďte přitom
povídaví jako pohané. Ti si totiž
myslí,
že
budou
vyslyšeni
pro množství slov« (srov.
Mt 6,7-8). Nikoli, tedy vytrvalost
a víra.

A třetí věc, kterou si v modlitbě
přeje Bůh, je odvaha. Někdo si
může myslet: Copak je třeba
odvahy k tomu, abych se modlil či
stanul před Bohem? Je zapotřebí
odvahy
postavit
se,
žádat
a zacházet dál a dál, ba dokonce
– nechci říci herezi – skoro Pánu
vyhrožovat... Taková je Mojžíšova
odvaha před Hospodinem, který
chtěl zahubit lid a učinit Mojžíše
hlavou jiného národa. Mojžíš však
řekl:
Nikoli,
jsem
s lidem
(Ex 32,7-14). Potom odvaha
Abrahama,
který
smlouvá
o záchraně Sodomy: »A bude-li
30 spravedlivých, bude-li 25
a
20…«
To
je
odvaha
(srov. Gn 18,22-33). Této ctnosti
odvahy je velice zapotřebí.
Nejenom v apoštolských činech,
ale také v modlitbě.“
Uzavřel papež František kázání
při eucharistii, kterou zakončil
opět výzvou k duchovnímu
svatému přijímání před vystavenou
Nejsvětější
svátostí,
adorací a svátostným požehnáním.
Eliška Pometlová

Věřit v modlitbu a modlit se vírou. Dostupné z
<https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30820> [cit. 2020-03-27]
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Velikonoce

Velikonoční podněty
Pro domácí slavení velikonočních svátků, na něž budeme letos
nejspíš odkázáni, vám nabízím několik podnětů. Nemají být nahrazením,
ale doplněním a rozšířením účasti na přenášených obřadech.
P. Pavel Sandtner

Květná neděle
Myšlenka
Lidé, kteří volají „hosana“ nejsou titíž, co později volají „ukřižuj!“ Ale
napětí pašijové neděle je tady svedeno do našeho srdce. To my máme
sklon zmítat se mezi nadšením a oddaností Bohu, sprostou zradou
a lhostejností. Pašijové líčení je vroubené zradou, zbabělostí, zapíráním
a odpíráním osobní odpovědnosti v hlasu davu. Všichni ho opustili. I Bůh
v poslední chvíli. Proč? Protože na sebe vzal tuhle lidskou situaci, kdy je
člověk od lidí opuštěn a Boha odmítá. A Bůh odchází. Stal se hříchem,
odmítnutím Boha. Vzal na sebe osamělost, o které nemáme potuchy.
Anebo ano? Nevím, jestli je možné přijmout Mesiáše, dokud v sobě
neobjevíme toho, který za určitých podmínek může být vším. Zrádcem,
zapíračem, zbabělcem, co utekl. Jestli je možné potkat Pána dříve, než
hořce zapláčeme po své zradě jako Petr. A pochopíme, že jeho láska trvá.
I po našem odmítnutí. A že jsme ho nezklamali, věděl co v nás je. A co se
v nás může ještě zrodit. Není tak důležité, kdo zapřel, zradil, křičel hosana
nebo ukřižuj. Ale že Ježíš za mě vystoupil na kříž, abych mohl žít. Nezáleží
tedy ani nejvíce na tom co udělám o svátcích já a jestli budu v kostele. Ale
co udělá Ježíš. A jestli mu otevřu srdce tam, kde jsem. Podle možností,
které mám.
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Aktivita
Přečtěte si pašije, každý si vezměte roli – může to být jen výsek textu nebo
i celé. Nebojte se to zdramatizovat, je to drama.
Pro děti
Děti mohou vyrobit masky pro mluvčí. Jděte do přírody a místo kočiček
rozhazujte požehnání, pomodlete se bolestný Růženec za své sousedy.
Pondělí
Myšlenka
Velkosrdcatí křesťané? Lazarova sestra Marie podle Jidáše
marnotratně plýtvala drahým olejem pro pomazání Krista. Prý se mohly
peníze spotřebovat pro chudé. To takhle jeden hledal toho chudého, až je
spotřeboval pro sebe. Kdo je chudý? Ten, kdo tě právě potřebuje.
Aktivita
Buďme dnes velkorysí a nešetřeme na Kristu-člověku. Cokoliv jste udělali
jednomu z nejmenších, mně jste udělali. Buďme velkorysí v modlitbě, to není
totéž jako přidat na kvantitě jako spíš na opravdovosti. Buďme velkorysí
v tom, co dnes komu poskytneme. V čase, prostředcích, pozornosti. Buďme
marnotratní z lásky. A šetřílky Jidáše pošleme na odpočinek.
Pro děti
Děti mohou zkusit pro své rodiče s pomocí starších připravit překvapení.
Úterý
Myšlenka
Zeptej se ho, kdo je zrádce! Petrův dotaz čpí sebevědomým
přesvědčením o vlastní pevnosti To druzí jsou těmi, co zrazují, kdepak já…
Nejsem jako druzí. To druzí mají problém, ne já.
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Aktivita
Třeba bychom dnes mohli zkusit někoho poprosit za odpuštění za svoje
škarohlídství a neochotu uznat svůj díl viny. Jidáš odešel do tmy se soustem
od Krista. Ale znamenalo to rozdělení, ne spojení. Nemůžeme přistoupit ke
Kristovu stolu. Ale můžeme se napojit jeho milosrdenstvím. Pomodleme
se Korunku k Božímu milosrdenství za všechny, kterým jsme ublížili.
Pro děti
Děti můžou udělat doma něco, co tak rádi nechávají na druhých. Něco za
druhé.

Středa
Myšlenka
Ježíš není forma podnikání.
Jidáš chtěl vydělat na své zradě Krista. Ošklivé, že? Jenže právě tak
pácháme hříchy i my. Někdy jsou z toho skutečně i peníze. Zkusme prožít
svou víru a lásku k Bohu i druhým bez nároku na mzdu.
Aktivita pro malé i velké
Zkusme Boha jen chválit a děkovat mu. Můžete si nastříhat papírky
a napsat (namalovat) na ně svoje díky. Některé můžeme vyslovit při večerní
modlitbě. Do ruličky smotané díky můžete spalovat v krbu, nebo je slepit
v dlouhé pásky a uplést z nich třeba košík díků. Projevte si vděčnost
navzájem. Prokazujte si lásku a radost, služte si, děkujte jen tak.

Zelený čtvrtek
Myšlenka
Ustanovení mše svaté proběhlo při připomínce vysvobození z
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egyptského otroctví. Eucharistie je exodem, opuštěním starých pořádků.
Ustanovení Eucharistie není jen vyhlášením nového náboženského rituálu,
ale vyhlášením toho, co je pro nového člověka „normativem“. Milovat není
hrdinské ani zvláštní. To je odteď normální! Ježíš nekárá povýšeně sobě
svěřené. Ale pokleká u jejich nohou, dotýká se jejich slabosti a přijímá je
bezpodmínečně. To je Eucharistie, nový normativ lidské existence.
Aktivita pro malé i velké
Udělejte si sederovou večeři s beránkem a symbolickými pokrmy. Prostřete
svátečně a vybraně, třeba jako na Vánoce! Po večeři může manžel nebo
otec či někdo jiný umýt všem členům rodiny nohy, prokáže jim tak lásku.
Jemu ať je umyje manželka. Nebo ať každý v kruhu poklekne u nohou
svého člena rodiny a poprosí za odpuštění a projeví svou lásku, slovem
nebo drobným dárkem – možná jako na Vánoce.
Při svíčce můžete setrvat hodinu modlitbou a bděním v Getsemanech.
S texty Písma, modlitbou vlastními slovy, Růžencem, jakkoli. Zkuste ale
dodržet tu hodinu.

Velký pátek
Myšlenka
Co je pravda?
Jak rádi se utíkáme k této nejistotě… Pokud to není zřejmé, můžeme
si pravdu ohnout směrem, kterým nám to vyhovuje. Co je tedy pravda?
Ježíš na kříži přiznal tvé nepřiznané hříchy. Vzal na sebe tvou vnitřní
pokřivenost, a ano, ošklivost! Abys ty mohl zářit ve své původní kráse. Ty
jsi krásný (krásná)! Na kříži se tato proměna dokonavá.
Aktivita
Ve vaší domácnosti umístěte kříž všem na oči. Ozdobte ho slavnostně. Ale
do odpoledne zakryjte plátnem.
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Můžete si přečíst čtení a pašije jako v neděli. Připravte se dopředu.
Promluvte si o svých pocitech z ní mezi sebou. Mluvte s Bohem.
Jděte ven a po cestě dělejte všechno pro druhé, radujte se, dýchejte, chvalte
Pána. Jděte s Marií. Pomodlete se bolestný Růženec. Všechno se může stát
modlitbou. Večer se pomodlete Korunku. Odhalte kříž a uctěte ho.
Pro děti
Děti mohou vyrobit křížek na stůl.
Udělejte si společnou křížovou cestu, nejlépe v 15.00. Děti mohou udělat
obrázky zastavení na kruhové tácky. Sedněte ke stolu, posouvejte kříž od
jednoho zastavení k druhému. Zkuste spojit zastavení s rodinnou starostí,
bolestí, zkušeností s Bohem a chválou.

Krátká křížová cesta
(pro případné osobní použití)
I. zastavení
Co je pravda? Ne Pilát, to já se s úsměškem ptám, co je pravda. A za mé
lhaní do kapsy je odsouzen Ježíš.
II. zastavení
Ať se mi stane podle slova tvého. Přijetí kříže je prostě přijetí skutečnosti,
sebe, druhých tak, jak jsou. Pomoz nám Pane s odvahou unést
skutečnost.
III. zastavení
Tehdy jim řekl: „Má duše je smutná až k smrti. Zůstaňte zde
a bděte se mnou!“
IV. zastavení
Hle tvá matka! On sám ti dal Marii za matku bolestnou. Nejsi sám.
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V. zastavení
Přinutili ho. Šimon z Kyrény. Jedna z nemnoha postav, které pomohly
Kristu při nesení mých vin – z donucení. Ale aspoň tak. Nezůstávám něco
dlužen lidem kolem?
VI. zastavení
Veroniko, odkud se v tobě vzňala ta čistá a vzácná směsice lásky, odhadu
možného a něhy? Existuje i v nás? Pomoz nám ji objevit.
VII. zastavení
Poodešel od nich, padl tváří k zemi a modlil se: „Otče můj, je-li možné,
ať mne mine tento kalich; avšak ne jak já chci, ale jak ty chceš.“
VIII. zastavení
Zůstávejte si navzájem dlužni jen lásku. Setkání po povrchu není setkání,
to je míjení. Setkání bolí, protože cítíš, kolik lásky jsi zůstal dlužen.
IX. zastavení
Odešel podruhé a modlil se: „Otče můj, není-li možné, aby mne tento
kalich minul, a musím-li jej pít, staň se tvá vůle.“
X. zastavení
Neměl podobu ani krásu, aby upoutal náš pohled; neměl vzhled, abychom
po něm zatoužili. Opovržený, opuštěný od lidí, muž bolesti, znalý utrpení,
jako ten, před nímž si lidé zakrývají tvář, potupený, od nás nevážený.
A přece on nesl naše utrpení, obtížil se našimi bolestmi, ale my jsme ho
pokládali za zbitého, od Boha ztrestaného a ztýraného. On však byl
proboden pro naše nepravosti, rozdrcen pro naše zločiny, (tížily) ho tresty
pro naši spásu, jeho rány nás uzdravily.
XI. zastavení
„Čeho ses dopustil?“ Ježíš na to řekl: „Moje království není z tohoto světa…“
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XII. zastavení
Potom, když Ježíš věděl, že už je všechno dokonáno, řekl ještě:
„Žízním.“
XIII. zastavení
I tvou vlastní duši pronikne meč – aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí.
XIV. zastavení
Když však přišli k Ježíši, viděli, že už je mrtvý. Proto mu kosti nepřerazili,
ale jeden z vojáků mu kopím probodl bok a hned vyšla krev a voda.

Bílá sobota
Myšlenka
Připravujete slavný den. Buďte k sobě co nejmilejší…
Aktivita
Můžete si po domě rozvěsit všech devět textů velikonoční vigilie.
Obejděte si je během dne.
Pro děti
Připravte s rodiči na večer oheň. Ať světlo Kristovo prozáří vaše domovy.
Plamen požehnejte křížem a zapalte si na večerní bohoslužbu paškál – ten
mohou děti vyrobit… Nebo celá rodina.

Neděle – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Užijte si svátek Božího vítězství. Připravte si jídlo společně.
Požehnané Velikonoce.
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Deštěnka a Kočínek
velikonoční pohádka
Sněžná pohroma

V jedné malé vesnici na Vysočině žili se svými rodiči dvojčata
Verunka a Vrátík. Žili v malé chaloupce na kraji obce. Od jejich domu
vedla úzká pěšinka do borového lesíka na okraji pole. Vždy o páté
neděli postní chodívali společně s maminkou a tatínkem natrhat
kočičky a zlatý déšť na Květnou neděli. Jako každý rok se tedy
v neděli odpoledne vypravili na cestu. Na okraji pole byl potůček.
Právě zde bylo místo, odkud nikdy neodcházeli s prázdnou.
Zima byla ten rok mírná, ale jaro nastupovalo jen váhavě. Večer
se přihnala nečekaně velká chumelenice. Ochladilo se. Celá
vesnice zapadla sněhem. Sněžilo i přes noc. Pod náporem
sněhu se ve městě prolomila střecha kostela. Bylo jasné, že
Velikonoce letos v kostele slavit nepůjde. Týden mrzlo a připadával
stále i další sníh.

Dvě malá stvoření

Byla sobota večer před Květnou nedělí. Kočičky a zlatý déšť
způsobně stály ve váze, jak je tam Verunka s Vráťou urovnali. Jedna
bobulka kočiček se ledabyle zakutálela pod stůl. A jeden kvítek
zlatého deště se měkce snesl na podlahu. Verunka se pomalu
ukládala ke spánku. Ale co vidí? Po noze stolu se šplhá břichatý
pavouk. Anebo je to ospalá moucha? Vrátík se hnal po plácačce.
„Počkej,“ zarazila ho Verunka, „to není pavouk ani moucha. To je ta
kočička zpod stolu. Co jsi zač?“ Tvoreček s tělem bobulky kočičky
odpověděl trochu poděšeně s očičkama upřenýma na plácačku:
„Jsem Kočínek.“ „A kdo jsi Kočínku?“ „Jsem hlas velikonočních
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kočiček,“ odpověděl. „A já jsem Deštěnka,“ ozvalo se
z druhé strany stolu. To se opadlý kvítek zlatého deště vyšplhal po
šňůře od lampičky. Vlastně to byla malá holčička ve zlatých šatech.
„Jsem víla zlatých dešťů, co se o Květné neděli žehnají na památku
Ježíšova vjezdu do Jeruzaléma. A kladou se mu pod nohy, aby se
mu lépe přicházelo mezi lidi,“ vysvětlila víla. „Máme důležité
poslání,“ přidal Kočínek, „poučujeme všechny kočičky a zlaté deště
k čemu jsou na světě. Aby Bůh mohl k lidem snáze. Otvírají srdce
kráse našich květů a pučení a my jim vyznačujeme cestu a čas, kdy
Ježíš přichází, aby je zachránil. Naši přátelé palmíkové a palměnky
tak ukazovali cestu i před mnoha lety v Izraeli, kde je město
Jeruzalém. Tam totiž kočičky a zlatý déšť nerostou. Ale o tom, co
všechno máme o Velikonocích za úkol, vám povíme zítra a v dalších
dnech, času budeme mít dost. Necháte nás tady přespat?“
Vrátík se ztratil do obývacího pokoje. Vrátil se s velikou krabičkou
od krbových sirek: „Kočínku, myslím, že bys mohl spát v mé krabičce
od sirek, vyndám z ní své poklady. Je veliká, můžeš se tam zařídit.“
A hned mu přichystal trochu měkké vaty na spaní, skořápku
vlašského ořechu jako křesílko, plastový uzávěr od lahve, který
sloužil jako malé umyvadlo. Místo vany posloužil náprstek. „A
Deštěnko, ty zase můžeš spát u mě v krabičce od mýdla, krásně
voní“, řekla Verunka a pohotově přidala polštářek a peřinku z
domečku pro panenky. Našel se i malý talířek. A také čepička od
žaludu na sezení. A tak se po krátké modlitbě k Ježíšovi, co měl
zítra vjet do Jeruzaléma, uložili šťastně ke spánku…

Květná neděle

Ráno bylo mrazivé. Sluníčko ale svítilo naplno. Z okapů se
spouštěly dlouhé ledové rýmové nudle. Kočínek a Deštěnka se
netrpělivě procházeli po okenním parapetu. Děti spaly jako dřevo.
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Když se konečně probudily, musely obě chvíli pracovat na tom, aby
uvěřily, že se jim večerní události jen nezdály. K snídani byly
tvarohové buchty. Dva malí vyslanci bylin si ovšem vystačili s pár
kapkami vody a zrníčky zeminy. I když Kočínek si odvážně líznul
i trochy tvarohu. Po snídani a ranní modlitbě začali zase Kočínek
a Deštěnka vyprávět: „Už moje praprababička Dešťule na Květnou
neděli povlávala ve vzduchu mezi ratolestmi a pak pokládala svoje
malé tělo pod nohy účastníků v průvodu při bohoslužbě. Lidé volali
hosana, sláva, přichází Ježíš, ten jistě změní zkažené zlé člověčí
srdce. Mnozí byli nadšení, ale později je to přešlo. Zdálo se jim
jednodušší lhát, svádět všechno na ostatní, bylo snazší dělat si, co
chci, než věřit Ježíši, že s lidským srdcem to není úplně v pořádku.“
Vrátík s Verunkou se dlouho bavili o tom, jestli to jejich srdíčko je
v pořádku. No jak kdy, ale zdálo se, že to není tak zlé. Verunka
a Vráťa byly přece hodné děti. Alespoň se za ně považovaly…
„Tedy lidé nakonec od počátečního nadšení došli k rozhodnutí,
že bude lepší, když jim Ježíš nic říkat nebude, že si poradí sami.
A tak se rozhodli ho zabít. Zvláštní, co?“
Vrátík chtěl souhlasit a říct, že on by to neudělal. Ale vzpomněl
si, jaký vztek ho včera popadl na maminku, když ho honila od hry na
počítači k obědu, a raději mlčel. No ne, že by chtěl maminku zabít,
samozřejmě ne…
Protože na Květnou neděli se čte o utrpení Ježíše a do kostela
nemohli, dohodli se, že si pašije společně zahrají. Vyrobili si masky
jednotlivých postav a dávali si je před obličej, když mluvili. Zapojili
se i maminka s tatínkem. Jen nikdo nechtěl být Jidáš. Zato Verunka
byla jasná. I Šimon – Vráťa. Proč ale Ježíš dovolil, aby ho ukřižovali?
„Aby každý věděl, že Bůh nás má rád, i když děláme špatné věci,“
vykřikla Deštěnka, „všechno zlo na sebe vzal, aby nás od zla
vysvobodil. Každé zlo je překážka. Brání nám věřit a cítit, že nás má
rád Bůh i druzí lidé.“ Vrátík si vzpomněl na ten svůj vztek a Verunka
na tu rozbitou sklenici, co svedla na sousedku. Že by to byly ty
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překážky v lásce? „Den po dni si budeme vyprávět o proměně, která
se pro nás v tomto týdnu chystá,“ slíbily dětem Kočínek a Deštěnka.
Protože děti velmi zajímalo povídání obou stvoření, začínaly
každý den ráno tím, že si přečetly evangelium, které na ten den
připadalo.
Pondělí

Pondělní ráno přineslo oteplení. Hory sněhu se pomalu měnily
v kopce. To bylo sáňkování… Jako za celou zimu ne. A kolik vzniklo
nových sněhových příbytků, bludišť a chodbiček po celé vsi.
Evangelium toho dne vyprávělo o tom, jak Ježíš přišel na návštěvu
ke svým přátelům Lazarovi a jeho sestrám Marii a Martě. Marie vzala
drahý voňavý olej a pomazala Ježíšovi hlavu. Aby mu udělala
radost. Dnes už to neděláme. Ale třeba někoho učešeme, uděláme
mu copánek, uvaříme něco dobrého.
Vráťa se zubil na culíkatou Verunku. „Chceš? Uděláme ti
speciální vzácný účes,“ zeptala se děvčete Deštěnka. „Moc ráda,“
souhlasila Verunka. A Vrátíkovi málem vypadly oči z důlků. Verunka
měla v mžiku krásný copánek, do kterého byly vpleteny jiskřivé
ledové krystalky i ještě pevné sněhové vločky. Jak se rozpouštěly,
objevovaly se okvětní lístky zlatého deště a sametová bříška
kočičích kvítků. Vrátík se trochu naštval. Tolik práce pro chvilku
radosti a nějaké holčičí parádění. Stejně z toho bude břečka. Trochu
ho zlobilo, že z toho on nic nemá. Z Verunčiny radosti se nějak
radovat nedokázal. „Kdybychom raději dělali něco užitečného.
Třeba štípat dřevo.“ Ale sám by ho štípat nešel, to jen tak říkal. „Ale,
Vrátíku,“ řekla Deštěnka, „podívej, jak Verunce září oči.“ No musel
uznat, že skoro stejně jako ty ledové krystalky ve vlasech.
„Teď uděláme tobě před domem přepychový traktůrek z ledu, co
říkáš?“ navrhl Kočínek. Parta kočičáků a kvítků se dala do práce. To
se Vrátíkovi líbilo. Za chvíli byl stroj hotov. A Vráťa si zmáčel zadek,
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protože odmítal odejít, dokud pod ním sedátko neprotálo až na zem.
Ale tedy dřeva se přitom také nenaštípalo. Bylo to pro radost.
Když pak seděli u kamen, vyprávěl Kočínek o apoštolu Jidášovi,
který byl lakomý až hrůza a nepřál Ježíši radost, kterou mu
způsobila Marie pomazáním hlavy. Vrátík byl červený jak ředkvička.
„Je důležité druhým přát, mít radost, když se radují a umět se
podělit,“ řekla Deštěnka, „Ježíš to věděl a přišel nás to naučit.“
„Budeme se dělit,“ prohlásil Vráťa a běžel načít pytlík oblíbených
bonbónů. A měl velkou radost, jak si na jednom pochutnávají
i Kočínek s Deštěnkou. Den se chýlil k večeru.
Večer sama Verunka navrhla, že by mohly být velkorysí taky
k dobrému Ježíši. Tak se s maminkou a tatínkem pomodlili Růženec.
A protože jim Kočínek vyprávěl, že kdo má rád druhé, prokazuje
lásku Bohu, lidé jsou přece jeho děti, běžel se Vrátík rozdělit
o poslední bonbón s babičkou. Ta už neměla svoje zuby, takže se
s karamelkou potrápila, ale nemohla odmítnout.

Úterý

V úterý ráno se tatínek trochu zlobil na maminku. Že bábovka
není pocukrovaná, to zkazí chuť. Trochu zapomněl, čí je to vina.
Nechal totiž cukr včera v autě. Maminka mlčela a tatínkovi to bylo
líto, když si při odjezdu do práce na sedadle balík cukru přisednul.
Ještě to nakonec urovnal a dovezl mamince překrásnou růži!
Verunka ho podezírala, že ji sehnal u dvanácti měsíčků, když všude
ležel ještě dobře metr a půl sněhu. Ten den bylo pošmourno
a větrno. Ne zima, ne teplo, ale vtíravý a obtížný pocit chladu po
celém těle, kdykoli fouklo. Ať byl člověk venku či vevnitř.
Verunka ráno chystala tu bábovku na stůl. Ale jako by do ní taky
něco vjelo. Ztratila se jí dvacetikoruna ze stolečku. To musel být
Vráťa! Ani ji nenapadlo nic jiného. Byla naštvaná, ale mlčela.
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Po snídani si četli evangelium. Vyprávělo o tom, jak Ježíš řekl
apoštolům, že ho někdo z nich zradí. A všichni si byli jistí: Já ne, to
ten druhý. Nakonec zradil Jidáš, Petr zapřel a pod křížem zbytek
apoštolů od Ježíše utekl. „To je jako s tatínkem a cukrem“, řekl
Vrátík, „taky si myslel, že za to můžou druzí a on ne“. A v tom se
Verunka už neudržela: „Někdo mi vzal ze stolu dvacku. Kdo to asi
byl?“ Ten chladný dech – vítr – zavanul i domem nějak
výrazněji. Deštěnka se bezděčně přitulila ke kožíšku Kočínka.
„A nemohla jsi ji někam založit?“ zeptala se dívky nesměle. „Ne,
někdo ji určitě vzal,“ stála si na svém Verunka. „Ale kdo? Pojď,
podíváme se,“ vzal Vrátík Verunku za ruku. Prohledali stoleček.
Nikde nic. Až v kapsičce oblečku na panenku. „No vždyť sem jsem
si ji schovala“, vzpomněla si Verunka. Bylo jí moc líto, že podezírala
Vrátíka, a na to, že ji sama založila, nemyslela. A tak se rozhodla,
že mu penízek věnuje. Aby měl radost. Jistě se s ní podělí.
Toho dne se už meluzína nevrátila. V krbu vesele praskalo. A děti
se naučili, že chybu je nejdřív třeba hledat u sebe než u druhých.

Středa

Světe, div se! Ráno zase připadl sníh. Maminka připravila dětem
snídani. Verunka měla umýt nádobí a Vrátík vynést koš. Taky se
měly učit, když do školy nemohly. Kvůli sněhové kalamitě bylo
volno. Ale nechtělo se jim ten den nic. Až jim maminka slíbila nějaké
cukrátko, konečně se daly do práce.
Kočínek a Deštěnka jim pomáhali. Deštěnka ovoněla nádobí
a Kočínek mu dal svým sametem ten správný lesk. „Ty, Kočínku,
mně se to nelíbí, že děti dělají všechno jen za cukrátko,“ ozvala se
Deštěnka. „Děti,“ povídá Kočínek, „pojďte na chvíli sem.“ Sešli se u
dřezu. Kočínek se posadil na kohoutek s teplou vodou a vyprávěl.
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„Apoštol Jidáš rád dělal věci, když na nich něco vydělal. Takže
nepohrdnul ani penězi za to, že přivedl k Ježíši vojáky, aby ho zatkli.
Ježíš říkal lidem, že se musí změnit. Nabízel jim pomoc, ale oni moc
nechtěli. Raději by se Ježíše zbavili. Copak dostala maminka za to,
že vám udělala snídani? Cukrátko? Co dostala za včerejší
bublaninu?“ ptal se Kočínek. Děti se na sebe podívaly trochu
nechápavě. „Kdo má rád, dělá věci jen tak, ne pouze za cukrátko!“
Teď už dětem svítalo. „Maminko, děkujeme,“ šel dát Vrátík mamince
pusu. A Verunka, aniž by čekala na cukrátko, šla se učit dobrovolně.
Při obědě navrhla Deštěnka, že bude den díkůvzdání. Budeme si
děkovat a dělat pro sebe navzájem věci zadarmo. Tatínek se velmi
divil, jak ochotně šly děti večer spát bez výhrůžek a příslibů a že
samy od sebe připravily rodičům malé divadelní představení. A ještě
překvapenější byl, když se děti samy začaly modlit a děkovat za
všechno, co nám Bůh zdarma dává.

Zelený čtvrtek

Na Zelený čtvrtek začala obleva. Potůčky tekly vesnicí tak
zběsile, že upomínaly na vody moře, kterým musely projít zástupy
Izraelců, když je Bůh vyváděl z egyptského otroctví. Děti to
vyzkoušely. Všechny potůčky musely brodit a ony jim zezadu
natékaly do holínek. Studilo to pěkně.
U oběda Deštěnka vyprávěla: „Právě při oslavě vysvobození
z egyptského otroctví ustanovil Ježíš první mši svatou.“ „Ovšem
Izraelité přešli moře suchou nohou. Ne v holínkách plných vody,“
smál se Kočínek. „Ježíš s lidmi rád jedl a setkával se s nimi,“
pokračovala Deštěnka. „Já taky,“ pronesl Vrátík, když statečně
zápasil s jednou velkou buchtičkou se šodó. „Při té slavnostní večeři
se najedli a Ježíš jim šel umýt nohy.“ „Cože?“ zvolala Verunka.
Vzpomněla si na zápach vystupující z jejích holínek po dopoledním
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řádění. „No prostě jim chtěl ukázat, že kdo má rád, žádné služby se
neštítí,“ vysvětlila Deštěnka. „To já bych Verunce nohy nemyl,“ řekl
Vrátík, „barví si nehtíky vodovkama.“ „Ty jsi,“ mávla rukou do
vzduchu Verunka. „Tobě zase smrdí tenisky z fotbalu,“ bránila se.
„No tak, děti,“ zastavil je Kočínek.
Deštěnka pokračovala: „Když jim umyl nohy, mohli teprve
pochopit, že ve mši svaté se jim dostává pokrmu, který je má
proměnit. Aby byli jako Ježíš. Neštítil se žádné služby. Aby s Ním
byli zajedno. Ten pokrm je s Ním spojil. Co udělal Bůh pro ně, měli
oni dělat pro ostatní.“
„Jenže nehráli fotbal,“ namítla Verunka. „A nebarvili si nehty
vodovkama,“ přidal se Vrátík. „Ale nohy jim taky smrděly,“ zakončil
s úsměvem Kočínek. „Jde o to,“ pokračoval, „že mše svatá je naše
setkání a spojení s Ježíšem. Abychom se uzdravili z nákazy zlého
ducha, který nás uštknul jako had už dávno.“
„Hlavně Vráťu,“ řekla Verunka, „ráno mě praštil.“ Deštěnka
zachránila situaci: „Každý potřebuje uzdravení, poznáváme to každý
den. Zítra si povíme, jak toho našeho uzdravení Ježíš dosáhl.“

Velký pátek

Sníh se pomalu ztrácel a vody přibývalo. To zkomplikovalo práce
na opravě střechy kostela. Velikonoce budou asi tentokrát opravdu
doma!
Ráno si děti s Deštěnkou, Kočínkem, maminkou a tatínkem
ozdobili na stěně kříž a přikryli ho plátnem. Že ho odpoledne sundají
a budou u něho myslet na Ježíše. K tomu začali připravovat křížovou
cestu. Spolu s Kočínkem a Deštěnkou nastříhali čtrnáct koleček
a malovali. Přitom si vyprávěli, jak nás Ježíš na své křížové cestě
uzdravil z uštknutí zlem. „Hlavně vrrr,“ hlesla Verunka, „hlavně
všššechny“.
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Deštěnka jim vyprávěla, že člověk byl stvořený krásný a dobrý,
skoro jako Verunka a Vrátík. Jenže o svojí krásu přišli. Poslechli
hada. Jako vy někdy posloucháte to zlé našeptávání v sobě. A tak
se narodil Ježíšek, a když byl dospělý, vzal na sebe na kříži všechnu
naši ošklivost a zlobu. Nedopustil, abychom patřili hadovi. Křížovou
cestou Ježíš prošel, aby uzdravil člověka.
Na prvním zastavení byl nespravedlivě souzen. Jako jsme někdy
nespravedlivě souzeni my. Chtěl nás naučit, abychom se vzájemně
neodsuzovali, ale měli se rádi. Verunka kreslila zákaz vjezdu, že to
bylo špatně.
Na druhém zastavení přijal Ježíš naše zlo. Bylo spravedlivé, aby
ten, kdo páchá zlo, byl potrestán. Ježíš vzal naše zlo na sebe. Vráťa
nakreslil hada, to bylo zlo.
Na třetím zastavení poprvé padl na zem. Verunka nakreslila
krvavé koleno. Naše hříchy a zloba ho tam srazily.
Na čtvrtém zastavení potkal svou matku Marii. Abychom
nezapomínali, jak důležitá je rodina. Vrátík nakreslil čtyři, no vlastně
šest smajlíků.
Na pátém zastavení přinutili nějakého Šimona, aby mu pomohl
nést kříž. I my se nemáme bát poprosit o pomoc, když ji potřebujeme.
A máme si pomáhat.
Verunka strčila kolečko Kočínkovi. Chtěla mít zastavení s
Veronikou. Kočínek se jen poválel v barvě a pak po papíře. Kolečko
vypadalo jako měkká usměvavá tvář. Na šestém zastavení se Ježíš
potkal se ženou, která mu podala čistý ručník, aby si mohl otřít pot
z čela. Verunka kreslila sebe s ručníkem.
Na sedmém zastavení Pán Ježíš spadnul podruhé. I my padáme
opakovaně. Když něco zkazíme, Někdo nám ublíží. Vrátík maloval
Verunky copánek. Verunka přimalovala dvacetikorunu. Důležité je,
že nejsme ve svém pádu sami.
Při osmém zastavení potkal Ježíš ženy. Bylo jim ho líto. Ale
nebylo to nic platné, protože se vůbec nechtěly změnit. A jenom to
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by pomohlo: kdyby se chtěly změnit. Deštěnka se poválela po
papíře, že se proměnil v plátek zlata. Ježíš šel křížovou cestou,
abychom se my mohli změnit. Abychom poznali, jak moc nás má
Bůh rád.
Na devátém zastavení padl Ježíš potřetí. Někdy je nám smutno,
někdo blízký nám schází, jsme sami. To se může stát vícekrát. Ježíš
je v tom s námi. Verunka se namalovala ztracená v lese.
Při desátém zastavení vzali Ježíšovi šaty. Byl nahatý. Zmlátili
ho. Smáli se mu. Nebyl na něj hezký pohled. Abychom my mohli
být znovu krásní, musel na sebe vzít naši ošklivost. Vrátík
namaloval strašidlo.
Při jedenáctém zastavení ho přibili na kříž. Nemohl se hýbat. Jako
když jsme nemocní na posteli. I tohle na sebe vzal. Když nemůžeme
nic dělat. Verunka namalovala teploměr.
Na dvanáctém zastavení Ježíš zemřel. Zlo bylo potrestáno. Ale
ne na nás, ale na Ježíšovi. Tak Bůh miloval svět, že dal svého
jediného Syna, aby nikdo z nás nezahynul. Vrátík namaloval kříž.
Na třináctém zastavení dali Ježíšovo tělo mamince. Bylo to
smutné. Maminku vždycky nejvíc bolí, když její dítě trpí. Verunka
kreslila maminku – Marii.
Pak uložili Ježíšovo tělo do hrobu. Vrátík nakreslil hromadu hlíny.
Třetího dne vstal Ježíš z mrtvých a zlo přemohl. Přemohl i smrt.
Takže jednou vstaneme z hrobu i my, a to si připomínáme na neděli
zmrtvýchvstání.
Potom Kočínek s Deštěnkou vyrobili malý křížek. Posouvali ho po
táckách a každý si vybral zastavení, ke kterému něco řekl. Tatínek
děkoval při prvním za svou rodinu a bylo mu líto, že byl někdy
nespravedlivý. Kočínek a Deštěnka se podělili o osmé zastavení.
Setkání. Děkovali za setkání s touhle rodinou. Maminka při čtvrtém
zastavení poděkovala Pánu Ježíši za to, že nám dal svou matku
Marii. Verunka jsi vzala šesté zastavení a prosila, aby měla citlivé
srdce jako Veronika. Vrátík si vzal páté zastavení se Šimonem.
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Chtěl být silný jako on a pomáhat lidem v nouzi. Protože kdo
pomáhá lidem, pomáhá Bohu. To si zapamatoval z Kočínkova
vyprávění.
Večer se všichni společně podívali na obřady v televizi.
Nezapomněli také odhalit nazdobený kříž a uctít ho pokleknutím na
znamení lásky k Ježíši, který nás vytrhl z moci zlého ducha.

Bílá Sobota

Děti se na Bílou sobotu ráno dozvěděli, že je čeká den loučení.
Kočínek a Deštěnka jim oznámili, že jejich úkol dnes večer skončí.
Měli je doprovodit k Velikonocům. A ty začnou právě dnes večer.
Bude se zapalovat oheň, který bude požehnán. V něm se spálí
všechno staré a popel, který tak vznikne, se použije příští rok na
Popeleční středu. V ohni se také pálí kočičky a zlaté deště, protože
splnily svou úlohu. Na Popeleční středu si budou lidé popelem
označovat hlavu a říkat přitom: „Prach jsi a v prach se navrátíš.“
„Pak si na nás vzpomenete. Člověk je jen prach. Ale v rukách
Ježíšových se stává hvězdným prachem, z kterého je jako z hlíny
vymodelován nový člověk, který se podobá Ježíši. To staré a špatné
musí zemřít a člověk se pod křížem rodí znovu jako Ježíšův přítel,“
pověděli Kočínek s Deštěnkou dětem.
Dětem bylo smutno, ale chápali, že když někdo splní svůj úkol,
může si jít odpočinout. Ten den strávili ještě celý společně. Hodně
si hráli. Na zdi svého domku si na papírech vyvěsili všechna čtení,
která večer zazněla při bohoslužbě. Během dne jim čtení četli
Kočínek s Deštěnkou a všechno jim vysvětlovali. Večer udělali velký
oheň. Spálili staré dřevo a s ním i kočičky a zlaté deště. V dýmu,
který se vznášel nad ohněm, zahlédli děti tančící Deštěnku
a Kočínka, jak se vznáší k nebi a pomalu mizí jako jiskry. Verunce
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a Vrátíkovi se zdálo, že jiskry zůstaly viset na obloze jako hvězdy.
Jistě někde v souhvězdí Jižního kříže.
„Má každá kočička a zlatý déšť svou vlastní hvězdu?“ napadlo
Vrátíka. Ale nedokázal si odpovědět. Pamatoval si ale, že člověk se
s Ježíšem dostane i do nebe.
Popel pečlivě schovali do nádobky na příští rok. Všichni si od teď
dobře pamatovali, jak důležité je, aby se člověk spojil s Ježíšem
a mohl se proměnit. A nikdy nezapomněli na Kočínka a Deštěnku.
Každý rok děti velmi opatrně sbíraly opadané kočičky a kvítka
zlatých dešťů a pozorně si je prohlížely, jestli některý z nich nezačne
mluvit. Nikdy se to už ale nestalo. Asi proto, že Vrátík a Verunka už
věděli, co vědět měli.
V neděli si rodina připravila společně oběd. Na dva malé knoflíky
položili pár zrníček hlíny a orosili je vodou. Vzpomněli tak na
Kočínka a Deštěnku. A na to, jak dobře splnili svůj úkol.
Požehnané Velikonoce.
P. Pavel Sandtner

Život ve farnosti

Adopce na dálku
Naše farnost pokračuje v podpoře dalšího potřebného dítěte přes
projekt Adopce na dálku. Nyní jsme „adoptovali“ holčičku jménem
Rosleena C. Godi, které je 8 let a chtěla by být učitelkou. Její otec pracuje
jako dělník a matka je v domácnosti.

Eva Bártová
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Farní tábor v Brtnici 2020
Vážení rodiče,
i tento rok plánujeme tábor pro děti od 3. do 7. třídy. Tábor se bude
konat v termínu 15.-22. srpna. 2020. Máme opět zarezervovanou faru
v Brtnici, kam rádi jezdíme a vyhovuje nám to zde. I tento rok bude tábor
tematicky zaměřen a pro děti bude připraven pestrý program. Své místo
v programu má i modlitba a mše svatá.
Vzhledem k situaci, ve které se nyní nacházíme, bych vás chtěla
poprosit o spolupráci. Zatím nám prosím děti pouze přihlašujte, peníze
a přihlášky budeme řešit, až situace dovolí. Prosím tedy, kdo byste chtěli
své děti přihlásit na tábor – pište nebo volejte na kontakty uvedené níže.
Cena tábora bude 1 700 Kč. V ceně tábora je zajištěno ubytování,
strava, výlet a dárky pro děti. V případě, že je pro rodinu částka tábora
vysoká, není problém se domluvit na slevě.
Těšíme se na Vaše děti a budeme Vám vděční za Vaše modlitby, aby
se tábor vydařil.
Za kolektiv vedoucích Marie Blažíčková
(Jana Otty 482, Přibyslav, 732 107 715, mblazickova@seznam.cz)

Zrušení farního zájezdu 2020
Milí farníci,
z důvod stále trvající pandemie COVID 19 jsem se s farní radou
dohodl na zrušení farního zájezdu na Šumavu. Nikdo nevíme, jak dlouho
potrvá nouzový stav a zákaz shromažďování.
Dá-li P. Bůh a bude-li vůle, rádi tento zájezd uskutečníme příští rok
ve stejnou dobu. Všem přeji hodně zdraví, stálost v modlitbě a klidnou
mysl, pevné přesvědčení že Pán má vše ve svých rukou.
Petr Málek
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Pandemie nového koronaviru

Duchovní krizová pomoc po telefonu
Tito kněží budou poskytovat v současné mimořádné situaci duchovní (i
psychologickou) pomoc všem potřebným. Lidé se na ně mohou obrátit s
dotazy, jak postupovat v době, kdy není možné chodit na mši svatou,
přistupovat ke svátostem, ale mohou klást i nejrozmanitější otázky
duchovního charakteru, které v nich současná situace vyvolává. Při
telefonickém rozhovoru se kněží budou snažit zvládnout nastalou situaci nebo
volajícího nasměrují tak, aby se jim v dané situaci dostalo co nejlepší pomoci.
Kontakty na kněze lze využít nejen v rámci dané diecéze:
P. Rudolf Repka, diecéze litoměřická: 603 327 159
P. Radim Vondráček, diecéze litoměřická: 605 032 253
P. Jakub Jirovec OT, arcidiecéze pražská: 735 794 999
P. Lukáš Lipenský O,Cr., arcidiecéze pražská: 607 582 314
P. Jaromír Odrobiňák, arcidiecéze pražská, 607 570 012
P. Mgr. Jindřich Kotvrda, brněnská diecéze: 739 389 136 (9.00-17.00
hodin)
P. Mgr. Jan Pacner, brněnská diecéze: 542 219 898, nebo 545 212 039
(9.00 –12.00 hodin)
P. Max Kašparů, českobudějovická diecéze a apoštolský exarchát:
730 800 884
P. PhDr. Mgr. Jakub Václav Zentner FSSP, českobudějovická diecéze:
603 201 149
http://www.bihk.cz/aktuality/zpravy/5702-duchovni-krizova-pomoc-po-telefonu.html

Bohoslužby ve farnosti Přibyslav

Duben L. P. 2020

Úmysly neveřejných mší sv. budou odslouženy v daném pořádku.
Sledujte prosím vždy aktuální ohlášky na daný týden.
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6. 4.
7. 4.
8. 4.
9. 4.
10. 4.
11. 4.

Pondělí svatého týdne
X
X
X
18.00
15.00
19.00
X

12. 4.
9.30
X
13. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
17. 4.
18. 4.
19. 4.

Úterý svatého týdne
Za rodiče Beranovy, vnuka Josefa a Miloslava
Zvolánka
Středa svatého týdne
Na dobrý úmysl
Zelený čtvrtek
Na poděkování za dar eucharistie a svátostného
kněžství (ONLINE)
Velký pátek
Velkopáteční obřady (ONLINE)
Bílá sobota
Za farnost (ONLINE)
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
Za Marii Syberovou, manžela a všechny živé i
zemřelé z toho rodu
Za Marii a Albína Jajtnerovy a ten rod (ONLINE)
Za farnost
Pondělí velikonočního oktávu

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Úterý velikonočního oktávu
Za Evu Motičkovou
Středa velikonočního oktávu
Na dobrý úmysl
Čtvrtek velikonočního oktávu
Za Máriu Pecuchovou a rod Haladů
Pátek velikonočního oktávu
Na dobrý úmysl
Sobota velikonočního oktávu
Za Lukáše Sejkoru, rodiče a duše v očistci
2. neděle velikonoční
Za Josefa Pokorného, rodiče a sourozence
Za Annu a Jindřicha Vlčkovy a ten rod a rod Strnadů
Za farnost
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20. 4.
21. 4.
22. 4.

X
X
X

23. 4.

X

24. 4.
25. 4.

26. 4.

X
X
X
X
X

27. 4.
28. 4.

X
X

29. 4.
30. 4.

X
X

1. 5.

X

2. 5.

X

3. 5.

X
X
X
X

Za Josefa Henzla, rodiče a sestru
Za Ludmilu a Jana Kunstarovy a duše v očistci
Na dobrý úmysl
Svátek sv. Vojtěcha,
biskupa a mučedníka
Za živé i zemřelé z rodu Mackových a Hladíkových
Svátek sv. Jiří
Za Blaženu a Františka Trdých a duše v očistci
Svátek sv. Marka, evangelisty
Za pěstouna Františka, jeho rodiče a duše v očistci
3. neděle velikonoční
Za farnost
Za Josefa a Marii Konfrštovy, syna Jiřího, Františka
Němce a Marii Zychovou
Za Václava Řezníčka, rodiče, živé i zemřelé z toho
rodu a za Františka Pibila
Na dobrý úmysl
Svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve,
patronky Evropy
Za rodiče Rázlovy, syna, 2 snachy a duše v očistci
Za zemřelého Jana Vlčka, celý rod Vlčkových,
Palendalových a Novotných
Za Annu a Josefa Vlčkovy
Památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve
Za rodinu Šmídovu a Nevolovu
4. neděle velikonoční
Za rodinu Mokrých a Roseckých
Za Lukáše Lehrla
Poutní mše sv. v Dolní Jablonné
Za farnost
Změna bohoslužeb vyhrazena.
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Apoštolát modlitby

Úmysly na duben 2020
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:
všeobecný úmysl: Vysvobození ze závislostí
Modleme se, aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou
pomoc i ty, kdo by je doprovázeli.
národní úmysl:
Za ty, kteří podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii
nebo internetu – ať pod ochranou bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
úmysl papeže:
Modleme se za nemocné, za trpící.
farní úmysl:
Kéž naše slavení Velikonoc je skutečným podílem na Kristově vítězství
nad hříchem a smrtí.
úmysl kněze:
Aby zkouška spojená s pandemií viru byla využitou příležitostí k obrácení
našeho srdce k Bohu a bližnímu.
Svatý Františku Xaverský, oroduj za nás!
Svatá Terezie od Dítěte Ježíše, oroduj za nás!
Anděl Páně…
Eva Bártová
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