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Popeleční středou jsme 

vstoupili do posvátné doby 

postní.  

Toto období může být 

pro každého z nás novým 

začátkem – uznat svoji 

hříšnost a nedostatečnost. 

K tomuto nám má napomoci 

právě půst, modlitba a také 

almužna. Využijme této 

možnosti a nepromarněme ji! 

V letošním roce, bude 

postní doba trochu jiná, v tom, 

že budeme očekávat volbu 

nového papeže. Modleme se 

za tuto volbu a modleme se 

také za současného, 

odstupujícího papeže Benedikta XVI. 

 

P. Jiří Janoušek, farář 
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O CO JDE V POSTU? 

 

Popeleční středou začíná pro křesťany čtyřicetidenní doba postní, 

období přípravy na největší svátky liturgického roku Velikonoce. Pojďme 

si nadcházející dobu odříkání blíže představit. 

Zavedení Popeleční středy se datuje zhruba do 6.–7. století, kdy byl 

začátek postního období přeložen ze 6. neděle před Velikonocemi na 

předcházející středu, aby se vyčlenily jednotlivé neděle, které nejsou 

chápány jako postní den.  

Již od konce 11. století se v tento den uděluje popelem na čelo 

znamení kříže, tzv. popelec. Při jeho udílení pronáší kněz slova „Pamatuj, 

že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte 

evangeliu“ (Mk 1,15). Přijetí popelce je znamením kajícnosti převzatým z 

biblické tradice. Symbolicky se tak naznačuje stav člověka, který vyznává 

před Bohem svůj mnohdy špatný život a vyjadřuje vůli vnitřně se obrátit s 

nadějí, že mu Bůh odpustí. Popel, symbol smrti a nicotnosti, se získává ze 

spálených ratolestí, které byly posvěceny v předešlém roce na Květnou 

neděli. 

Popeleční středa je v katolické církvi dnem přísného postu, kterým 

se rozumí půst od masa a půst újmy, tj. je dovoleno jen jednou za den se 

úplně nasytit. Ježíšova výzva k obrácení a pokání, která zaznívá na 

Popeleční středu a provází nás celou postní dobou, nemíří především na 

vnější skutky, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez 

toho by vnější kající skutky zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení 

motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i navenek. Jde o radikální 

rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové 

zaměření celého života k Bohu. Toto obrácení je především působením 

samého Boha v životě člověka. Bůh nám dává sílu a možnost začít znovu. 

Jedním z hlavních úkolů samotné postní doby je potom vyvrcholení 

přípravy katechumenů na křest. Pro ostatní věřící je tato doba přípravou 

na obnovu křtu o Velikonocích. Postní období je i příhodným časem k 

obnovení chápání křesťanského života jako velkého putování do domu 

Otcova.  

Postem potom není myšleno jen samotné odepření si jídla. Půst totiž 

chápeme jako zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě postradatelné, 

zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém 

životě větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe. 

  
Zdroj: Jiří Gračka, tiskový mluvčí Arcibiskupství olomouckého, www.vira.cz 

 

http://www.vira.cz/
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POSELSTVÍ PAPEŽE BENEDIKTA XVI. 

K POSTNÍ DOBĚ 2013 

 

Víra v lásku vzbuzuje lásku 

„My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám“. 

(1 Jan 4, 16) 

 

Drazí bratři a sestry,  

slavení postní doby v kontextu Roku víry nám nabízí vzácnou 

příležitost, abychom rozjímali o vztahu mezi vírou a láskou; o vztahu 

mezi vírou v Boha, v Boha Ježíše Krista, a láskou, která je plodem 

působení Ducha Svatého a vede nás po cestě oddanosti Bohu i druhým 

lidem.  

 

1. Víra jako odpověď na Boží lásku  

Už ve své první encyklice jsem předložil některé myšlenky týkající 

se toho, abychom zachytili těsné pouto mezi oběma teologálními ctnostmi 

– mezi vírou a láskou. Vycházel jsem ze zásadního tvrzení apoštola Jana: 

„My, kteří jsme uvěřili, poznali jsme lásku, jakou má Bůh k nám“ (1 Jan 

4, 16), a připomněl jsem, že „na počátku křesťanského života není určité 

etické rozhodnutí nebo nějaká velká idea, nýbrž setkání s událostí, s 

osobou, která otevírá před životem nový obzor a dává mu rozhodující 

zaměření… Jelikož Bůh nás miloval jako první (srov. 1 Jan 4, 10), láska 

už není pouze ‚přikázáním‘, nýbrž odpovědí na dar lásky, s nímž nám 

Bůh vychází v ústrety (Deus caritas est, 1)“. Víra vytváří osobní souhlas – 

jenž zahrnuje všechny naše schopnosti – s nezaslouženým a „vášnivým“ 

zjevením lásky, které nám Bůh adresuje a které se plně ukazuje v Ježíši 

Kristu. Setkání s Bohem Láskou se dotýká nejen srdce, ale také rozumu: 

„Uznání živého Boha je cestou k lásce, ‚ano‘ naší vůle vůči jeho vůli 

sjednocuje intelekt, vůli i cit v úkonu lásky, který zahrnuje vše. Tento 

proces ale vždy zůstává na cestě, protože láska není nikdy ‚uzavřenou‘ a 

dokončenou záležitostí“ (tamtéž, 17). Z toho se vyvozuje pro všechny 

křesťany, a zvláště pro „vykonavatele milosrdné lásky“ (operatori della 

carità), potřeba víry a takového „setkání s Bohem a Kristem, které by v 

nich probouzelo lásku a otevíralo jejich duši druhému, takže láska k 

bližnímu pro ně už nebude přikázáním uloženým tak říkajíc zvenku, nýbrž 

důsledkem vyplývajícím z jejich víry, která se stává činnou v lásce“ 

(tamtéž, 31a). Křesťan je člověkem získaným Kristovou láskou, a proto 

veden touto láskou – „caritas Christi urget nos“ (2 Kor 5, 14) – se 



 4 

konkrétně a do hloubky otevírá lásce k bližnímu (srov. tamtéž, 33). 

Takovýto postoj se rodí především z vědomí, že jsme milováni, že je nám 

odpuštěno a že Pán nám dokonce slouží, když se sklání, aby umýval 

apoštolům nohy, a sám sebe dává na kříži, aby k Boží lásce připoutal celé 

lidstvo.  

„Víra nám ukazuje Boha, jenž dal svého Syna za nás, a tak v nás 

probouzí vítěznou jistotu, že opravdu platí: Bůh je láska!... Víra, která si 

uvědomuje Boží lásku projevenou na kříži v Ježíšově probodnutém srdci, 

probouzí v příhodném čase lásku. Láska je světlem, v zásadě jediným 

světlem, které stále znovu prozařuje temný svět a dává nám odvahu žít a 

jednat“ (tamtéž, 39). To vše nám dává pochopit, že základním 

rozlišujícím postojem křesťanů je právě „láska, která stojí na víře a je 

vírou utvářena“ (tamtéž, 7).  

 

2. Milosrdná láska (la carità) jako život z víry  

Celý křesťanský život znamená odpovídat na Boží lásku. První 

odpovědí je právě víra jako přijímání neslýchané Boží iniciativy, která nás 

předchází a stimuluje, naplňované úžasem a vděčností. „Ano“ vyslovené 

vírou znamená začátek zářivé historie přátelství s Pánem, jež naplňuje 

celý náš život a dává mu plný smysl. Bůh se však neuspokojuje tím, že 

my přijímáme jeho lásku, dávanou zdarma. On se neomezuje jen na to, že 

nás miluje, ale chce nás k sobě připoutat a proměnit nás až tak hluboce, 

abychom mohli se svatým Pavlem říci: „Už nežiji já, ale žije ve mně 

Kristus“ (srov. Gal 2, 20).  

Když necháváme prostor Boží lásce, jsme podobní Bohu a máme 

sami účast na jeho lásce. Otevírat se jeho lásce znamená umožňovat mu, 

aby v nás žil a vedl nás k tomu, že budeme milovat s ním, v něm a jako 

on. Jedině tehdy se naše víra skutečně stane vírou, „která se projevuje 

láskou“ (Gal 5, 6), a on v nás bude zůstávat (srov. 1 Jan 4, 12).  

Víra znamená dojít k poznání pravdy a přijmout ji za svou (srov. 1 

Tim 2, 4); láska znamená „žít“ podle pravdy (srov. Ef 4, 15). Vírou 

vstupujeme do přátelství s Pánem; láskou toto přátelství žijeme a 

rozvíjíme (srov. Jan 15, 14 násl.). Víra nám umožňuje přijmout přikázání 

Pána a Mistra; láska nám dává milost uvádět ho do praxe (srov. Jan 13, 

13-17). Vírou se rodíme jako Boží děti (srov. Jan 1, 12 násl.); láska nám 

umožňuje konkrétně vytrvat v našem božském synovství a přinášet ovoce 

Ducha Svatého (srov. Gal 5, 22). Prostřednictvím víry poznáváme dary, 

které nám dobrý a velkorysý Bůh svěřuje; láska umožňuje, aby přinášely 

plody (srov. Mt 25, 14-30).  
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3. Nerozlučitelné propojení mezi vírou a láskou  

Ve světle toho, co bylo řečeno, se jasně ukazuje, že víru a lásku 

nemůžeme nikdy od sebe oddělovat nebo je dokonce stavět do protikladu. 

Tyto dvě teologální ctnosti jsou niterně spojeny a je zavádějící vidět mezi 

nimi kontrast nebo nějakou „dialektiku“. Na jedné straně je vskutku 

omezující takový postoj, který klade tak silný důraz na prioritu a 

rozhodující místo víry, že konkrétní skutky lásky podceňuje nebo je téměř 

znevažuje a lásku omezuje na obecné humanitářství. Na druhé straně je 

však stejně omezující přehnaně zdůrazňovat převahu lásky a její 

činorodost v domnění, že skutky nahrazují víru. Pro zdravý duchovní 

život je třeba se varovat fideismu i moralistického aktivismu.  

Křesťanský život spočívá v tom, že neustále vystupujeme na horu 

setkání s Bohem, abychom potom zase sestoupili dolů, nesli si s sebou 

lásku a sílu, která z toho pramení, a pak s toutéž Boží láskou mohli sloužit 

svým bratřím a sestrám. V Písmu svatém vidíme, jak je horlivost apoštolů 

při hlásání evangelia, jež vzbuzuje víru, úzce spjata s láskyplným zápalem 

pro službu chudým (srov. Sk 6, 1-4). Kontemplace i činnost, které jsou 

určitým způsobem symbolizovány evangelními postavami sester Marie a 

Marty, musí v církvi koexistovat a navzájem se doplňovat (srov. Lk 10, 

38-42). Priorita vždy přísluší vztahu s Bohem a pravé evangelní sdílení 

musí být zakořeněno ve víře (srov. Katecheze při generální audienci z 25. 

dubna 2012). Často se projevuje tendence omezovat termín „milosrdná 

láska“ (la carità) na solidaritu nebo pouhou humanitární pomoc. Je však 

důležité připomenout, že nejvyšším dílem lásky je právě evangelizace 

neboli „služba Slova“. Neexistuje žádná činnost prospěšnější bližnímu, 

tedy láskyplnější (caritatevole), než lámat chléb Božího slova, umožňovat 

bližnímu účast na radostné zvěsti evangelia a přivádět jej ke vztahu s 

Bohem. Evangelizace představuje nejvyšší a nejcelistvější povznesení 

lidské osoby. Jak píše Boží služebník Pavel VI. v encyklice  

Populorum progressio, hlásání Krista je prvním a hlavním faktorem 

rozvoje (srov. č. 16). Prvotní pravda o Boží lásce k nám, která se žije a 

hlásá, otevírá náš život pro přijetí této lásky a umožňuje integrální rozvoj 

lidstva i každého člověka (srov. enc. Caritas in veritate, 8).  

V podstatě všechno začíná Láskou a směřuje k Lásce. S bezplatnou 

Boží láskou jsme se seznámili prostřednictvím hlásání evangelia. 

Přijmeme-li ji s vírou, dostaneme se do prvního nezbytného kontaktu s 

božským, jež nám umožní „zamilovat se do Lásky“, abychom potom v 

této Lásce přebývali, rostli v ní a s radostí ji sdělovali druhým.  
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Pokud jde o vztah mezi vírou a skutky lásky, snad nejlépe jejich 

souvztažnost vyjadřují slova z Listu sv. Pavla Efezským: „Milostí jste 

tedy spaseni skrze víru. Není to vaší zásluhou, je to dar Boží! (Dostáváte 

ho) ne pro skutky, aby se nikdo nemohl chlubit. Jsme přece jeho dílo, 

stvořeni v Kristu Ježíši k dobrým skutkům. Bůh je předem připravil, 

abychom je pak uskutečňovali ve svém životě“ (2, 8-10). Chápeme, že 

veškerá spasitelská iniciativa pochází od Boha, z jeho milosti a z jeho 

odpuštění, přijímaného ve víře. Tato iniciativa je však daleko od toho, aby 

omezovala naši svobodu a naši zodpovědnost, ale spíše ji činí autentickou 

a orientuje ji na skutky lásky. Ty nejsou plodem hlavně lidského úsilí, 

abychom se jimi chlubili, ale rodí se z téže víry a tryskají z milosti, kterou 

Bůh nabízí v hojnosti. Víra bez skutků je jako strom bez plodů; každá z 

obou ctností je implicitně obsažena i v druhé. Postní doba nás vyzývá 

právě k tomu, abychom s pomocí tradičních usměrnění pro křesťanský 

život posilovali svou víru pozornějším a delším nasloucháním Božímu 

slovu i účastí na svátostech a zároveň abychom rostli v lásce k Bohu i k 

bližnímu, a to prostřednictvím konkrétních instrukcí pro půst, pokání a 

almužnu.  

 

4. Priorita víry a primát lásky  

Jako každý Boží dar, i víra a láska znovu vedou k působení Ducha 

Svatého (srov. 1 Kor 13), toho Ducha, který v nás volá „Abba, Otče!“ 

(Gal 4, 6) a podněcuje nás k tomu, abychom vyslovili: „Ježíš je Pán“ (1 

Kor 12, 3) a „Maranatha!“ (1 Kor 16, 22; Zj 22, 20).  

Víra jako dar a odpověď nám dává poznat pravdu o Kristu coby 

vtělené a ukřižované lásce, naplno a dokonale směřující k Otcově vůli, a o 

nekonečném božském milosrdenství vůči bližnímu. Víra zakořeňuje v 

našem srdci a v mysli pevné přesvědčení, že právě Láska je jedinou 

vítězící silou nad zlem a nad smrtí. Víra nás vyzývá, abychom hleděli do 

budoucnosti s ctností naděje a v důvěryplném očekávání, že vítězství 

Kristovy lásky dosáhne svého naplnění. Milosrdná láska (la carità) nás 

pak nechává vstoupit do Boží lásky (l‘amore) projevené v Kristu, 

umožňuje nám osobním a existenciálním způsobem přilnout k úplnému a 

bezvýhradnému daru, jímž se Ježíš odevzdává Otci a bratřím. Tím, že v 

nás Duch Svatý rozlévá lásku, činí nás účastnými na samotné Ježíšově 

oddanosti – synovské vůči Bohu a bratrské vůči každému člověku (srov. 

Řím 5, 5).  

Vztah, který existuje mezi těmito dvěma ctnostmi, je analogický ke 

vztahu mezi dvěma základními svátostmi církve – mezi křtem a 
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eucharistií. Křest (sacramentum fidei) předchází eucharistii (sacramentum 

caritatis), ale je na ni zaměřen, protože ona utváří plnost křesťanské cesty. 

Obdobným způsobem víra předchází lásku, ale prokazuje svou ryzost 

pouze tehdy, je-li láskou korunována. Všechno vychází z pokorného 

přijetí víry („vědět, že jsme Bohem milováni“), ale všechno musí dospět k 

pravdě lásky („umět milovat Boha a bližního“), která zůstane navždy jako 

dovršení všech ctností (srov. 1 Kor 13, 13).  

 

Drazí bratři a sestry, v této postní době, kdy se připravujeme na 

slavení události kříže a zmrtvýchvstání, při níž Boží láska spasila svět a 

osvítila dějiny, přeji Vám všem, abyste tuto vzácnou dobu prožili 

obnovením víry v Ježíše Krista a abyste vstoupili do společenství jeho 

lásky k Otci a ke každému bratru a sestře, s nimiž se ve svém životě 

setkáváte. Proto povznáším k Bohu svou modlitbu a vyprošuji pro 

každého z Vás a pro všechna společenství Pánovo požehnání!  

 

Ve Vatikánu 15. října 2012  

 
Poznámka překladatele: V originálu jsou pro český výraz „láska“ používané 

termíny l’amore a la carità. První znamená Boží lásku, ten druhý spíše lidskou 

lásku, která se někdy překládá výrazem „charita“, což je ale oproti původnímu 

významu slova poněkud zužující. Text poselství pracuje s touto nuancí významového 

rozdílu mezi l’amore a la carità, která je do češtiny těžko přeložitelná. Proto je pro 

její lepší pochopení výraz la carità na některých místech (především tam, kde se blíží 

ekvivalentu „charita“) překládáno jako „milosrdná láska“, v závorce s odkazem na 

originální termín. 

 

 

 

MŮJ KŘÍŽ 

 

Středověká legenda vypravuje, jak se Bůh kdysi smiloval nad 

člověkem, který si stěžoval na svůj kříž. Zavedl ho do místnosti, ve které 

byly postaveny všechny kříže lidstva a řekl mu: „Vyber si!“ Onen člověk 

začal hledat. Tu viděl docela tenký, ale zato byl delší a větší. Viděl také 

docela malý, ale když ho chtěl zvednout, byl těžký jako z olova. Pak viděl 

kříž, který se mu líbil a položil si ho na ramena. Ale zpozoroval, že právě 

tam, kde naléhá na rameno, má ostrou špičku, která mu pronikala do masa 
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jako trn. Tak měl každý kříž něco nepříjemného. A když si prohlédl 

všechny kříže, stále ještě nenašel nic vhodného. Pak objevil kříž, který 

přehlédl, tak byl schovaný. Ten nebyl ani příliš těžký, ani příliš lehký, tak 

dobrý jako pro něho stvořený. Takový chtěl nadále nést. Ale když se 

podával pozorněji, zpozoroval, že to byl ten kříž, který nesl do té doby. 

 

Hans a Marie-Therese Kuhn-Schädler 

 

 

 

 

 

AŤ SE MU TO ASPOŇ NEVYPLATÍ 

 

Tu přistoupil pokušitel a řekl mu: „Jsi-li syn Boží, řekni, ať se 

z těchto kamenů stanou chleby“. (srov. Mt 4,1-11) 

Je vůbec někde na světě bezpečné místečko, kam se ďábel se svým 

otravným pokoušením nedostane? Zdá se, že neexistuje. Není jím 

klášterní cela ani poušť, natož pak svět, který obklopuje mne. 

 

Pane, 

učíš nás, že nejúčinnějšími zbraněmi proti ďáblu jsou modlitba a 

půst. Ty sám ses právě jimi na poušti připravoval na svou veřejnou 

činnost. A paradoxně, místo abys tím toho zloducha zahnal, spíše jsi ho 

vyprovokoval k útoku. Útočí i na mě. Každou chvíli mě dostane. Každou 

chvíli se přistihnu, že už zase někoho posuzuji. I když se mi občas podaří 

udržet to za zuby a nepustit dál, ten neřád svého stejně dosáhl. Narušil 

můj vztah s Bohem, a o to mu šlo. Když už se jeho pokušením nedokážu 

ubránit, tak ať z toho aspoň nic nemá. Až se zase přistihnu, že někoho 

hodnotím a srovnávám, obrátím to modlitbou naruby: „Bože, dej mu své 

požehnání, chraň ho všeho zlého a doveď do života věčného.“ 

 

Marie Svatošová 
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VELKÁ NOC. 

 

Večer odlišný od všech ostatních. 

Večer očekávání, kterým vstupujeme do vzkříšení Velké noci. 

Večer očekávání, ne čekání. 

Čekání, to je 

až přijdu na řadu, 

až přijede autobus, 

až se ozve zvonění, 

až … 

Čekání je čas plánované i neplánované náhradní činnosti, čas nudy i 

horečného spěchu, čas klábosení, podřimování, starých časopisů, čas 

křížovek a detektivek. 

Očekávání je něco jiného. 

Očekávání, takové, jakým je naplněn třeba večer Velké noci, to jsou 

poslední kroky k cíli, poslední schody k výhledu na nové obzory, poslední 

metry v tunelu před vjezdem do světla. 

Očekávání je otvírání dveří nového domova. 

Očekávání je vnitřní příprava na to, co přichází, disponování se pro 

to, do čeho vstupuji. 

Do čeho vstupuji a co očekávám? 

Pro každého z nás je to jistě mnoho věcí. Od maličkostí všedního 

dne po události jedinečné a důležité. 

Čím větší věc očekáváme, tím je naše očekávání intenzivnější. 

Očekáváme vlastně stále. I tváří v tvář smrti. 

Očekávání nás, křesťanů, je zaměřeno na očekávání vzkříšení Ježíše 

Krista jako události, která dala životu člověka nový rozměr. Ježíš Kristus 

nám dává to, co má sám. I my budeme uvedeni do absolutní formy 

lidského života. 

Očekáváme věci přicházející jako dobré, očekávejme i tu poslední 

jako tajemný dar. 

Očekávejme tak i své vzkříšení. 

 

Vojtěch Cikrle 
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JEDEN Z NÁS 

 

Byl jedním z nás,  

s pletí a vlasy,  

ze srdcem i rozumem,  

s rukama, které na nás uměl 

pokládat 

 

Byl jedním z nás, 

jako dítě 

jako mladý člověk 

jako dospělý 

 

Byl jedním z nás 

schopný nadšení 

zklamaný 

rozhořčený 

 

Byl jedním z nás 

opravdu zbožný 

ale ne pobožnůstkářský 

rovného srdce 

 

Byl jedním z nás 

radostný mezi hosty 

smutného srdce 

když se setkal s bolestí a utrpením 

 

Byl jedním z nás, 

často nepochopený 

sám lidem dobře rozuměl. 

 

 

 

 

Byl jedním z nás 

rád mezi lidmi 

na cestě k nim 

ale také rád sám 

 

Byl jedním z nás 

plný útěchy 

dodávající odvahu 

upřímný 

 

Byl jedním z nás 

který si vážil dětí 

žen i mužů 

Židů i cizinců 

 

Byl jedním z nás 

bojující za vyhoštěné 

bojující za odsouzené 

bojující proto bezpráví 

 

Byl jedním z nás 

narodil se 

žil 

umřel 

jako každý z nás 

 

Ale vstal z mrtvých 

aby nám dal naději v nový  

život 

protože nás miloval 

jako jeden z nás 

 

 

Hans a Marie-Therese Kuhn-Schädler 
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KÁMEN JE ODVALEN 

 

Když bylo po sobotě, Marie Magdalská, Jakubova matka Marie a 

Salome nakoupily vonné oleje, aby šly Ježíše pomazat. Říkaly si mezi 

sebou: „Kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobky?“ Když se 

podívaly, spatřily, že kámen je odvalen. (Mk 16,1.3-4) 

Život každému z nás přiáší nejrůznější težké zkoušky, prohry, 

zklamání a obtíže, s mnoha věcmi si děláme starosti, avšak to jediné, na 

čem opravdu záleží, už za nás vykonal Pán. To nejdůležitější se už stalo. 

Kámen je odvalen! 

Pane, 

často plýtvám časem i silami na aktivitách, které jsou z hlediska 

věčnosti marné a zbytečné. Pak mi nezbývá čas a energie na to, co je 

důležité. Odrecituji Krédo a vzápětí se chovám, jako kdybych nevěděla, 

že kámen už je odvalen. Lomcuji s ním, zápasím, vyčerpávám se 

nesmyslným počínáním…místo abych se rozeběhla do světa a volala: 

„Lidi, kámen je odvalen! Ježíš v hrobě není! Vstal z mrtvých! Aleluja!“ 

Odpusť, Pane, že je na mně radost z tvého vzkříšení tak málo vidět. 

V některých situacích dokonce vůbec. Prosím, pomoz  mi to změnit! 

 

Marie Svatošová 

 

 

HLEDAT, PŘIJMOUT, PŘEDÁVAT 

 

Ženy rychle odešly od hrobu a se strachem i s velkou radostí to 

běžely oznámit jeho učedníkům. V tom šel Ježíš proti nim a řekl jim: 

„Buďte zdrávy!“ Přistoupily, objaly mu nohy a poklonily se mu. Tu jim 

Ježíš řekl: „Nebojte se! Jděte a oznamte mým bratřím, ať odejdou do 

Galileje. Tam mě uvidí.“ (Mt 28,8-10) 

Jestliže prázdný hrob představuje znamení Ježíšova vzkříšení, 

setkání se vzkříšeným Pánem je už jeho nevyvratitelným důkazem. Co 

z toho vyplývá pro nás? Pro toho, kdo ještě zmrtvýchvstalého Ježíše 

nepotkal a nepoznal, nechť ho ze všech sil hledá. Vždyť právě on nám 

zanechal výrok: „Kdo hledá, najde.“ A kdo se s ním už setkal, ať ho 

s vírou, vděčností a láskou přijme, a s radostí zprávu o něm šíří dál. Tento 

životní program lze shrnou do tří kroků: hledat, přijmout, předávat. Je to 

jednoduché, žádná věda, jen chtít. 



 12 

Pane, vím, že tvá slova „nebojte se, jděte a oznamte“ jsou 

adresována i nám. Oproti těm překvapeným ženám máme jednu výhodu 

navíc. Je dávno po letnicích. Máme Kristova Ducha. Tak čeho se ještě 

bojíme? Na co čekáme? 

 

Marie Svatošová 

 

 

 

 

VELIKONOCE S O. SIMAJCHLEM 
  

Petr a Jidáš. Oba Pána Ježíše v těžké chvíli zradili, oba zapřeli. Oba 

svůj hřích doznali, oba litovali, oba jej oplakávali: „Zradil jsem krev 

spravedlivou,“ volá Jidáš před veleradou. Proč Jidáš přesto spáchal 

sebevraždu, zatímco Petr se stává hlavou církve?  

Jidáš svůj hřích nevyznal před Ježíšem, před jeho apoštoly. On se 

vyznal jen před veleradou lidí – a ti mu rozhřešení dát nemohli, ti se mu 

jen vysmáli. Jidáš zůstal zoufalcem, protože nežádal o odpuštění Ježíše. 

Nepřijal je od něj, nečekal je. Neuvěřil, že mu Pán Ježíš odpustí.  

Petr, druhý zrádce svého Mistra, druhý hříšník, zůstal apoštolem, 

dokonce se stal skálou církve. Nejen litoval, ale hledal i odpuštění. Vrátil 

se mezi apoštoly a doznal svůj hřích. Hledal odpuštění svého Pána a 

důvěřoval v něj. Proto mu Pán odpustil.  

A to jsou stálé Velikonoce lidstva. Stálé rozcestí, na němž se lidé 

rozdělují. Jedni jdou s Jidášem za cinkotem peněz, druzí s Petrem kajícně 

vyhlížejí Ježíše. My tu v kostele hledáme ve zpovědnici kajícně Ježíšův 

zrak. A Pán mezi nás přichází ve společenství tohoto večeřadla, pohlíží i 

nám do očí a ptá se každého z nás osobně: „Máš mě rád?“  

To jsou křesťanské Velikonoce, to je křesťanské jaro v duši – 

prožíváme vždy znovu své velikonoční znovuzrození.  
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BENEDIKT XVI. OZNÁMIL          

REZIGNACI NA PAPEŽSKÝ ÚŘAD 

 

11. 2. 2013, 13:10  

 

Přinášíme celý text deklarace, ve 

které Benedikt XVI. oznamuje záměr 

opustit k 28. únoru 2013 úřad papeže. 

 

 

 

Drazí bratři, 

svolal jsem tuto konzistoř nejenom kvůli třem kanonizacím, ale také 

proto, abych vám oznámil rozhodnutí velké důležitosti pro život církve. 

Po opakovaném zpytování vlastního svědomí jsem před Bohem došel k 

jistotě, že moje síly z důvodu pokročilého věku již nestačí na náležité 

vykonávání petrovského úřadu. Jsem si dobře vědom, že tato služba svou 

duchovní povahou musí být konána nejenom činy a slovy, ale neméně 

také utrpením a modlitbou. Nicméně, v dnešním rychle se měnícím světě 

zmítaném záležitostmi velkého významu pro život víry je pro řízení 

Petrovy bárky a hlásání evangelia zapotřebí také tělesných i duševních sil, 

kterých mi v posledních měsících ubylo natolik, že musím uznat svoji 

neschopnost spravovat úřad, který mi byl svěřen. Proto s vědomím 

závažnosti tohoto úkonu zcela svobodně prohlašuji, že se vzdávám služby 

římského biskupa, nástupce svatého Petra, kterou mne pověřili 

kardinálové 19. dubna 2005, takže od 28. února 2013 ve 20h bude římský 

stolec, stolec svatého Petra uprázdněn a bude zapotřebí, aby ten, komu to 

přísluší, svolal konkláve, které zvolí nového papeže. 

Drazí bratři, opravdu vám ze srdce děkuji za veškerou lásku a práci, 

kterou jste spolu se mnou nesli tíži mého úřadu a prosím o odpuštění za 

všechny své nedostatky. Nyní, svěřujeme církev svatou péči našeho 

Nejvyššího Pastýře, našeho Pána Ježíše Krista, a prosme jeho svatou 

Matku Marii, aby svou dobrotivou mateřskou přímluvou pomohla otcům 

kardinálům při volbě nového papeže. Pokud jde o mne, budu nadále z 

celého srdce chtít sloužit svým životem oddaným modlitbě svaté církvi 

Boží. 

Ve Vatikánu dne 10. února 2013 

Benedikt XVI. 
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PROHLÁŠENÍ PŘEDSEDY ČBK K REZIGNACI  

BENEDIKTA XVI.  

 

11. 2. 2013, 14:45 

  

Přinášíme text prohlášení předsedy ČBK k oznámení rezignace 

Benedikta XVI. na papežský úřad k 28. únoru 2013. Papež své rozhodnutí 

zveřejnil při dnešní konzistoři. Dlouho zvažované rozhodnutí zdůvodnil 

především úbytkem sil pro výkon funkce ve věku 85 let. 

 

 

Prohlášení předsedy České biskupské konference k oznámení 

rezignace Benedikta XVI.  
 

Dnes jsem se dozvěděl o rozhodnutí papeže Benedikta XVI. vzdát se 

služby římského biskupa a nástupce sv. Petra, které oznámil při dnešní 

konzistoři ve Vatikánu. Jako předseda České biskupské konference bych 

chtěl nejprve poděkovat Svatému otci za jeho službu pastýře církve a 

porozumění církvi v ČR, které projevil nejen při své apoštolské cestě do 

naší vlasti v roce 2009. 

Oceňuji jeho duchovní odvahu učinit tento závažný krok, který jako 

možnost deklaroval již na začátku svého pontifikátu pro případ, že by se 

mu nedostávalo sil. 

Vyzývám všechny věřící v České republice, aby se nyní spojili v 

modlitbách za volbu nového papeže i za zdraví a sílu pro Benedikta XVI. 

  

V Praze 11. února 2013 

+ kardinál Dominik Duka, OP 

předseda České biskupské konference 
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ČEŠTÍ   POUTNÍCI   SE  V  ŘÍMĚ  ROZLOUČÍ  SE 

SVATÝM    OTCEM 

 

15. 2. 2013, 13:46  

 

Přibližně 200 věřících z různých farností ČR společně s kněžími i 

seminaristy se připravuje na cestu do Říma, kde se ve středu 27. února 

2013 zúčastní na Vatikánském náměstí posledního veřejného vystoupení 

odstupujícího papeže Benedikta XVI. 

Svoji přítomností chtějí podle organizátorů věřící z ČR vyjádřit 

vděčnost odstupujícímu papeži za jeho pontifikát a zároveň mu poděkovat 

za vřelý vztah, který Benedikt XVI. choval k naší zemi.  

Organizací této mimořádné pouti do Říma bylo pověřeno poutní 

centrum biskupství královéhradeckého, kde je také možnost se co nejdříve 

kontaktovat a přihlásit na tuto cestu. Připravena je jednak cesta autobusy 

26.2.-1.3.2013 s dvoudenním pobytem v Římě a dále pak letecká pouť. 

Vzhledem k velmi krátkému času na organizaci by se zájemci 

měli obracet přímo na zástupce poutního centra P. Pavla Dokládala nebo 

Ing. Hanu Frančákovou: 

 e-mail: poutnik@bihk.cz,  

Mob.731 646 800 nebo 731 598 752 nebo 731 598 751 

 

Zdroj: www.cirkev.cz 

 

 

 

mailto:poutnik@bihk.cz
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Sestra Lída. Jen dvě slova a přesto v sobě skrývají jeden zcela 

naplněný život.  

Sestra Lída. Byla to pravá ruka Otce Ladislava i nás, farníků. Přišla 

sem, na Fryšavu, s Otcem Ladislavem z Panských Dubének. Přivítal je 

tvrdý a na první pohled nevlídný kraj, jehož krása se jí postupně 

odkrývala. Čekala ji tady spousta práce. Mnoho srdcí, dětských i 

dospělých, zapálila pro víru. Některá z nich dnes možná jen doutnají, ale 

je jen otázka času, kdy zase znovu vzplanou. Sestra Lída dávala sama 

příklad. Neváhala vylézt na lešení a sama přiložit ruku k dílu. Vytrvale 

objížděla řemeslníky a tak zajišťovala provoz i opravy fary či kostelů ve 

farnosti. Ještě v šedesáti letech vytvářela povzbuzující a nápadité až 

umělecké nástěnky v našem kostele. I její zásluhou se „narodil“ farní 

časopis Matouš, dlouho měla hlavní slovo v redakční radě. Několik 

generací dětí ji milovalo a ona se jím věnovala až do konce svého života. 

Když už síly ubývaly, alespoň jim posílala křesťanské časopisy. I přes 

nemoc a problémy stáří se nepřestala zajímat o farnost a držela nad ní 

ochrannou ruku alespoň v modlitbách. 

Sestra Lída. Díky ní máme tam nahoře dalšího přímluvce. Na 

věčnost nás předešla jedna z významných žen této farnosti.  

                  

                 Sestro Lído, děkujeme 
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Římskokatolická farnost Sněžné na Moravě 

 

Vás zve na 

 

MŠI SV. S UDÍLENÍM SVÁTOSTI NEMOCNÝCH, 

 

která se uskuteční 

 

V NEDĚLI 17. 3. 2013 V 10:30 HOD. 

 

ve farním kostele ve Sněžném. 

 

(přihláška není potřeba) 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Římskokatolická farnost Fryšava pod Žákovou horou 

 

Vás zve na 

 

MŠI SV. S UDÍLENÍM SVÁTOSTI NEMOCNÝCH, 

 

která se uskuteční 

 

V SOBOTU 16. 3. 2013 V 9 HOD. 

 

ve farním kostele na Fryšavě. 

(je potřeba se přihlásit) 

 

Po mši sv. bude tradiční posezení na faře. 

 

---------------------------------- ZDE  ODSTŘIHNOUT --------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

PŘIHLÁŠKA - FRYŠAVA 
 

Jméno a příjmení .………………………………………………………………. 

 
Datum narození ………………………………………………………………… 

 
Bydliště ………………………………………………………………………… 
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Přehled bohoslužeb v době postní a velikonoční: 

FRYŠAVA 
 

Postní doba od 13.2. do 23.3.2013 

  Pondělí Mše sv. 18:00 hod 

  Středa „Dětská“ mše sv. (mimo 20.2. a 20.3.) 18:00 hod 

  Pátek Mše sv. - První pátek (1. 3. 2013) 18:00 hod 

  Neděle Mše sv. 

Křížová cesta 

  9:00 hod 

14:00 hod 

Svátost smíření: před velikonocemi vždy hodinu před mší sv. 

 

Velikonoční týden  od 24.3. do 1.4.2013 

  24.3.2013 Květná neděle   9:00 hod 

  28.3.2013 Zelený čtvrtek 17:00 hod 

  29.3.2013 Velký pátek – křížová cesta 

                    – Velkopáteční  obřady 

15:00 hod 

15:30 hod 

  30.3.2013 Bílá sobota 18:00 hod 

  31.3.2013 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   9:00 hod 

    1.4.2013 Pondělí v oktávu velikonočním 

(Červené pondělí) 

  9:00 hod 

 

SNĚŽNÉ  

Postní doba od 13.2. do 23.3.2013 

  Úterý „Dětská“ mše sv. 18:00 hod 

  Neděle Mše sv. 

Křížová cesta 

10:30 hod 

11:20 hod 

Svátost smíření: v neděli 17. a 24. 3. po mši sv. 

 

Velikonoční týden  od 24.3. do 1.4.2013 

  24.3.2013 Květná neděle 10:30 hod 

  28.3.2013 Zelený čtvrtek 18:30 hod 

  29.3.2013 Velký pátek – Velkopáteční  obřady 18:30 hod 

  30.3.2013 Bílá sobota 20:30 hod 

  31.3.2013 Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 10:30 hod 

  1.4.2013 Pondělí v oktávu velikonočním 

(Červené pondělí) 
KRÁSNÉ 

10:30 hod 
………………………………………………………………………………………..             

Matouš: farní občasník, pro vnitřní potřebu vydává farnost Fryšava 

kontakt@farnostfryšava.cz                                                 www.farnostfrysava.cz 

tel.: 737 588 867                                    www.farnostsnezne.cz 

http://www.farnostfrysava.cz/
http://www.farnostsnezne.cz/

