Velikonoce 2021
Náš Velikonoční den!
Drazí farníci!
Během posledního roku jsme slyšeli
nejčastěji slovo covid-19 a s tím spojené
„chraň se, abys nenakazil okolí“…
Slyšíme o strachu, o nemocných, o smrti.
Umírají naši příbuzní, kolegové, známí,
kamarádi.
A jak to prožíváme my věřící?
Před několika dny jsem navštívil
jednoho nemocného v pokročilém věku.
Když jsem přistoupil k jeho lůžku, tak se
rozzářila jeho vrásčitá tvář. Zeptal jsem
se: „Jak se máte a jak se Vám daří?“
Odpověděl: „Nyní úžasně, protože mi nesete živého Krista v Eucharistii.“ Věděl
jsem od příbuzných, že je mu těžko, protože má ukrutné bolesti kvůli nemoci.
Nikdy nezapomenu, jak mu zářila tvář, když přijímal Krista.
Začínáme slavit Velký týden Květnou nedělí. Příchod Ježíše do
Jeruzaléma lidé vítali jásotem: „Hosana“, „Sláva“.
Na Zelený čtvrtek budeme v našich kostelích slavit při večerní mši svaté
ustanovení Eucharistie. Eucharistie je velikým darem.
Velikonoce jsou pro nás jedinečné. Jsou o naději. A je jenom na nás, jestli
chceme o Velikonočním ránu běžet společně s Marii Magdalskou a následně i
s apoštoly.

Biskup Pavel Posád jednou na přání k Velikonocům napsal:
„Co pro nás Velikonoce znamenají:
že láska a život jsou silnější než smrt,
že hrob není konečnou stanicí života,
že pouta, která brání našemu životu, se rozvazují,
že skrze vzkříšení můžeme objevit nový život,
že ve víře v Ježíšovo vzkříšení můžeme zakoušet
vzkříšení i my sami na sobě,
a že můžeme k životu probouzet i druhé.“
Ať moc Kristova vzkříšení pronikne a promění i Váš život!
Přeji Vám požehnané a milostiplné Velikonoce. Aleluja!
P. Pavol Sandánus

Výzva biskupů ke sčítání lidu 2021
Bratři a sestry,
27. března 2021 začne sčítání lidu, které bylo naposledy před deseti lety.
Tak jako minule, i tentokrát bude odpověď na otázku příslušnosti k náboženské
víře a příslušnosti k církvi dobrovolná.
Z pohledu katolické církve je příslušnost
k církvi dána křtem. Katolík je ten, kdo byl v církvi
katolické pokřtěn, a tato skutečnost byla
zaznamenána do církevních matrik. Za posledních
sto let prošla evidence náboženského vyznání
a příslušnosti k církvi několika změnami, a nyní je dobrovolná. Česká biskupská
konference v roce 2020 publikovala statistický údaj, akceptovaný odbornou
veřejností, který říká, že v České republice je v současnosti pokřtěno v katolické
církvi 4,591 mil. obyvatel, tedy 43 % obyvatelstva.
Přesto je třeba se ke své církvi přihlásit i při sčítání lidu. Proto Vás
vyzýváme, abyste vyplnili údaj v kolonce B10 tak, že zaškrtnete text: Věřící –
hlásící se k církvi a pod tím napsali buď Římskokatolická církev, nebo
Řeckokatolická církev podle toho, které církve jste členem.
Možná si řeknete, že to není důležité, ale opak je pravdou. Čím méně
katolíků se ke své církvi přihlásí, tím menší bude církev v očích státu. Stane se
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méně významným partnerem, s nímž se méně počítá a jehož hlas bude méně
slyšet. Z minulého sčítání víme, že i když se téměř polovina obyvatel rozhodla na
tuto otázku neodpovědět, státní úřady, média i společenské vědy číslo ze sčítání
(1,082 mil.) považovaly za počet věřících či katolíků. Kolik dalších věřících
a katolíků zůstalo ukryto v oné mlčících polovině sčítaných se už nikdy
nedozvíme.
Proti sčítání může být mnoho námitek. Jednou z nich je i názor, že církev
je zkažená a zdiskreditovaná, a proto si nezaslouží, abych se k ní přihlásil. Ano,
lidská stránka církve nemusí být pro každého přitažlivá, ale nepřestává být
společenstvím více či méně hříšných lidí kolem Krista. Církev potřebuje obnovu
stále, ale tím, že se od ní distancujeme, jí nepomůžeme. Přihlasme se k ní a pak se
snažme především úsilím o vlastní svatost o její lepší kredit.
Pamatujme taky na Ježíšův příslib: Ke každému, kdo se ke mně přizná před
lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi. (Mt 10,32)
Ještě jednou prosíme: přijměte výzvu vyslovit se ve sčítání lidu. Dejme
najevo, že jsme katolíci. Řekněme společnosti: Počítejte s námi.
Ze srdce vám žehnají
biskupové Čech, Moravy a Slezska

Resuscitace z Iráku
Začátek března připomněl, že minimálně čtyři poslední pontifikáty jsou s
fenoménem apoštolských cest už svázány. Proč ale Irák? Protože František.
Už osm let až otravně zdůrazňuje solidaritu, které předpokladem je otevřené
srdce, kterého zdrojem pokoje je Kristus.
Apoštolská cesta 266. pontifexe tak nebyla jenom povzbuzením pro cca 250
tisíc zbylých křesťanů a mnohé jiné strádající dlouholetým válečným konfliktem.
Naprosto trefně to vyjádřil během uvítání Sv. otce irácký prezident Barham Sálih,
který mluvil jako ten, kdo zná svoji zemi, má rád její obyvatele a těší se ze všeho,
co se lidem jeho země podaří. Ve stejném duchu pak promluvil papež František
v blízkosti katastru jednoho z nejstarších měst světa. V místech, která patří
k počátkům lidské civilizace, pak slova papeže o tom, že stejné hvězdy jako my
dnes, viděl tehdy před než třemi tisíci lety i Abrahám, doplňovala svědectví
iráckých křesťanů a muslimů o vzájemné pomoci nejenom během teroru tzv.
Islámského státu, kdy hvězdy na nebi však pro válečný prach nebylo vidět.
První apoštolská cesta po více než roční odmlce však nemá jenom z pohledu
historie jedinečný lokální rozměr. Promlouvá i k nám do České republiky, kde je
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právě současný Petrův nástupce tak oblíben. Svědectví iráckých obyvatel
s rozdílným věrovyznáním, kteří jsou však často velmi blízkými sousedy, nám
může pomoct odhodlat se k udělání reflexe, zdali jsme před několika málo lety
přece jenom nespoléhali více na strach než na víru, naději a lásku? Tři božské
ctnosti tak mají po březnové papežské pouti do válkou poznamenané země a
celoplanetárně přítomným virem naději na resuscitaci v našich myslích a srdcích.
Miliony lidí ctících Korán už v Evropě jsou. Přepočty ohledně budoucnosti
populace na Starém kontinentu mluví předvídatelně. Strach z minulých let zcela
jistě nevymizel, jenom teď má aktuálně jiný, mnohem nepatrnější zdroj.
Čtyřiaosmdesátiletý odvážný senior tak v průběhu 12 měsíců promluvil opět
naprosto pozoruhodně a nepřehlédnutelně. Určitě máme v živé paměti to velké
vyznání viny za současnou hédonistickou společnost na prázdném Svatopetrském
náměstí v březnu 2020. Teď promluvil z kolébky lidstva. Přiznání pochybení a
ochota začít pracovat na nápravě jsou předpokladem jakkoli neznámé bližší či
vzdálenější budoucnosti. Je asi celkem jednoduché současného papeže chválit, či
obdivovat. Kdo ho však dokáže následovat, zažije pokoj od toho, kterého poselství
je na této zemi už dva tisíce let. Od Ježíše Krista.
ML

Irák očima vojenského kaplana
Dlouholetý správce „vesmíru“, jinak řečeno vedoucí Diecézního centra
života mládeže Vesmír v Deštném v Orlických horách, P. Tomáš Hoffmann, má
v svém curriculum vitae i vojenskou misi v Iráku. V souvislostí s nedávnou
apoštolskou návštěvou papeže, jsem mu položil několik otázek.
Tomáši, co Tě prvního napadlo, když si slyšel, že papež František se chystá
v Iráku?
Napadlo mne: NEUVĚŘITELNÉ, SKVĚLÉ, je to DAR … nejen pro Irák!
Hned mne též napadalo: hm, to je prostě papež František. Kam až půjde? Do jaké
míry rizika, aby povzbudil, vyjádřil blízkost (nejen svoji, ale skrze sebe i Boží
blízkost církve jako společenství…!). Samozřejmě mne též napadlo, zda to není
příliš riskantní…? Ale pozorujíc Františka vlastně denně (především skrze Rádio
Vatikán) vidím, že on je odvážný. Blázen pro Krista, ale ne blázen ve smyslu bez
rozumu. Navíc … on vše připravuje týmově – má spolupracovníky, odborníky, a
velmi staví na nich, na společném rozlišování. A tak mi bylo jasné, že když on
„valí“ do Iráku, ví proč a ví, že poměr mezi rizikem a přínosem návštěvy je jasná:
PŘÍNOS! …a to teprve uvidíme s časem!
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A na co jsi myslel, když si tam papeže viděl?
Napadalo mne, že U BOHA JE MOŽNÉ SKUTEČNĚ VŠE! Vím, že do
poslední chvíle nebylo také jasné, zda se bude moci tato cesta uskutečnit kvůli
pandemii, ale celý Irák a mnozí jiní se modlili, postili a … Pán dal a František jel.
Též jsem si uvědomil, jak papež František neustále rozlišuje mezi mnoha věcmi.
Jak v modlitbě osobní, tak skrze společné hledání. Chce, dělat to, co si přeje Bůh!
Je to úžasné ho sledovat. Poučné do každodenního života. Je úžasné, že nám ho
Pán vybral!
Jak se Irák od let Tvé mise, která byla v letech 2003 a 2004, podle Tebe změnil?
Ony ty mise byly dvě. První na podzim 2003 s polní nemocnicí přímo v Basře
(těsně před zajetím Sadáma Husajna) a na jaře 2004 s jednotkou vojen. policie asi
30 km od Basry. Jak se Irák změnil? To je velmi komplexní otázka. Nejsem
kompetentní odpovědět nějak uceleně. Ale … nabízím pohled: když tam v r. 2003
skončil Sadámův režim, byla veliká radost u mnohých (konečně svoboda),
samozřejmě též u křesťanů (Chaldejská katolická církev – jeden z nejstarších ritů
katolické církve). Osobně jsem se setkal s baserským biskupem. Byl vlastně
nadšený. Ale tušili jsme, že nabytá svoboda bude určitý problém v zemi, kde na
ni nebyli zvyklí. No a velmi záhy se to projevilo. Boj o moc, který měl vždy
jakousi nálepku náboženského konfliktu. A asi nejhorší pak bylo řádění
Islámského státu (asi 2015 – 2017). Prostě ničení všeho, co bylo křesťanské a
nejen. Obrázky z dnešního Mosulu už 2 a půl roku „po“ hovoří. Ale o to víc je též
vidět, jak veliký potenciál vzchopit se tato země má. … A ještě něco: Víte, já jsem
si už v těch letech, kdy jsem Irák viděl na vlastní oči (tedy jednu jeho částečku)
uvědomil, jak je hrozné, když se povede pro boj o moc, a tedy i majetek,
zmanipulovat člověka – lidi - ve jménu jejich víry či náboženství. Když se boji –
válce – dá náboženský (a tedy fanatický) rozměr. To je pak děs. No a celá
Františkova mise stála na tom, že věříme ve stejného Boha, kterého uctíval
Abraham (a v něho – Abrahama – věří jak Židé, tak křesťané i muslimové), a je
třeba objevit a prožívat, že jsme bratři – ti se nezabíjejí!
Jak ses do vůbec Iráku dostal?
V r. 2001 na jaře (7. dubna 2001 v 16:30) mne oslovil o. biskup Dominik
Duka, že by rád, abych šel do armády jako voj. kaplan – konkrétně na tehdejší
VLA (voj. medicínu) a potažmo být kaplanem pro celou královéhradeckou
posádku. Po určitém rozlišování jsem řekl své ano a bylo mi jasné, že v průběhu
služby v AČR někam jako vojenský kaplan pojedu. Že to bude Irák, jsem začal
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tušit, když na jaře 2003 USA a spojenci obsadili Irák a když se do Basry vypravila
naše Polní nemocnice. A já, vzhledem k tomu, že jsem byl s doktory a mediky,
jsem frčel taky. A ta druhá mise (jaro 2004) vlastně vznikla tak trochu na té první.
Viděl mě tam jeden z velitelů voj. policie, která měla do Iráku vyrazit v r. 2004 a
vyjádřil přání mne tam jako kaplana mít. Takže … ještě jsem se nevrátil z mise
první a tušil jsem, že mne čeká druhá. Zajímavý stav a pocit. Toto přijmout mi
pomáhala jednak jistota, že jsem na svém místě (uposlechl jsem přání biskupa do
armády jít a pak už konal svou službu jako člen duch. služby AČR a ta mne tam
poslala). No a druhou pomocí byla snaha žít přítomnost s obnovovaným vědomím
z víry, že jsem a všichni jsme v Jeho milující ruce – že ON ví, co je pro nás
nejlepší. Bylo to vlastně velmi hluboké duch. cvičení – stále žít s vědomím, že
mohu náhle stát před Hospodinem tváří v tvář … to je SÍLA ! No? Jenže … ono
je to stejné i v ne-válce – tady v ČR. Tam – ve válce - si to ale více uvědomujete.
No a (dovolte poznámku) teď s covidem, si to uvědomuje celý svět. A jsme z toho
docela rozhozeni … ?!
V čem spočívala Tvoje služba?
Být k dispozici k rozhovoru komukoli z našeho kontingentu. Využít tedy
různé činnosti – služební (navštívit je na pracovišti – bylo-li to možné) i
volnočasové (vedení půjčovny knížek, CD, DVD, kam po službě chodívali) jak se
s lidmi postupně poznat, „očuchat“, sblížit. Mnozí členové kontingentu poprvé
potkali faráře – kněze, měli předsudky, nechápali, co tu dělám…? To se asi u
drtivé většiny postupně změnilo. Myslím, že mnozí pochopili, že duchovní služba
není jen o náboženství, ale o lidském životě (každý člověk žije duchovně, protože
je člověk a má ducha …). A tomuto rozměru jejich života jsem se snažil být
k dispozici. Bylo to zajímavé…! I když jsem o Bohu nikdy nezačínal já, skoro
vždy se k tomu hovor stočil. No a samozřejmě jsem se za vojáky modlil a denně
slavil mši svatou. Ve všední dny většinou sám, o nedělích nás bylo více. Dalo by
se o tom hovořit dlouho. I mnoho legračního, mnoho krásného. A zkušenost dost
logická: ve válce je člověk otevřenější pro věci života a smrti, které nemáme pevně
v ruce…!
Kolik kilometrů byl nejbližší kněz?
V první misi možná 5 km? V druhé asi 35 km? Ale … ono nebylo možné si
za ním jen tak zajet. Jakákoli cesta mimo základnu byl vlastně vojenský střežený
konvoj v opancéřovaném autě… a s obavou, kde a co u cesty křápne. S ostatními
kaplany (a to byli samozřejmě i nekatolíci) jsem se viděl za každou misi asi jen
2krát.
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Takže návštěva třeba biblického Uru se nedala realizovat?
Mimo základnu jsem se kromě cesty na dovolenou do Kuwaitu, nebo jednou
za baserským biskupem v rámci města, nedostal. Těším se, že třeba někdy…?
Během papežovy návštěvy zazněla ohromující slova o vzájemném soužití
křesťanů a muslimů. Jak si to vnímal Ty?
My byli v kontaktu jen s těmi místními muži, kteří nám překládali (znali česky
z dob svým studií, kdy za socialistického Československa studovali na našich vys.
školách – Sadamův režim a socialistické Československo velmi
spolupracovaly…). Oni nás vnímali sice jako „ty z křesťanského světa“, ale
neměli s tím problém. (Také jsme jim asi dobře platili  , takže…?). Určitě tu
nebyla plošná principiální nevraživost. Samozřejmě křesťané byli a jsou v Iráku
menšina, takže nějakým způsobem tolerováni, ale když v minulosti nešli proti
Sadámovi, tak bylo vše dobré. Velký problém v po-režimovém Iráku nastal
s příchodem Islámského státu, ale to už jsem říkal. Věřím, že papež vytvořil svým
bytím a návštěvou neuvěřitelný prostor k možnosti bratrství.
Rovnice muslim = terorista, tedy neplatí?
Určitě ne. Terorismus nemá s opravdovou vírou v Boha, který je otcem všech
(tomu věří jak Židé, tak křesťané, tak muslimové), nic společného.
Tomu zde v ČR ne každý bude věřit. V čem si myslíš, že je původ této představy?
V posledních desetiletích drtivá většina teroristických činů byla provedena
muslimy. Navíc deklarovaná jako forma určité svaté války, džihádu. Jenže právě
označení džihád má i u muslimů samotných různý výklad. Ten radikální říká, že
každý ne-muslim je nepřítel. Buď je třeba ho přinutit, aby přijal islám, anebo je
třeba ho sprovodit ze světa. Tím, že džihád je součástí Koránu, je mnohými Islám
vnímán jako militantní…! On může být, ale nemusí. Myslím, že tady je kořen
vnímání „muslim=terorista“. … Toto ale je jistě na delší rozhovor. Muslim totiž
vnímá úplně jinak, než my – lidé „západní“! Nicméně, co se týká teroristy jako
takového (vlastně nábožensky falešně zfanatizovaného člověka), on je
přesvědčen, že svůj smrtící čin (pro sebe i mnohé) dělá z Boží (Alláhovy) Vůle a
ve jménu jeho a pro dobro.
Otče Tomáši děkuji za rozhovor.
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Vonělo to po Pánu Bohu
Carlo Acutis, mladík, který byl 10. října 2020 v městě sv. Františka v Assisi
blahořečen. Nedožil se ani 15 let. Ale jeho život byl pestrý, nebo spíše řečeno
„Boží mladík“ a byl příkladem ve víře i svým rodičům. Předkládám zamyšlení od
svého kolegy P. Tomáše. Tak ať i tento mladík je příkladem a motivací pro naše
mladé.
Carlo Acutis se narodil v roce 1991, tzn. je vrstevník naší mládeže. Maminka
Antonia a tatínek Andrea nejsou lidé kdovíjak věřící. Do kostela nechodí a jako
správní Italové ovšem nechají Carla pokřtít. Často ho svěřují do péče polské dívky
au-pair, a právě ona ho naučí modlit se a dělat první krůčky ve víře. Carlo je k
tomu všemu velmi otevřený a chápavý. Když pak někdy jde sotva tříletý s
maminkou po ulici a míjejí kostel, táhne ji za ruku dovnitř, protože chce „dát
pusinku Ježíškovi“ nebo „pozdravit Pannu Marii“. Maminka Antonia vypráví, jak
ji k živé víře ten malý chlapec doslova „přitáhnul“. Rodina zaměstnává také
jednoho Inda, jmenuje se Rajesh. Je to hinduista z kněžské kasty bráhmanů. Už
jako mladičký zná Carlo
Bibli a má prostudovaný
katechismus,
z
něhož
dokáže celé pasáže citovat
zpaměti.
„Prý
budu
šťastnější, když se přiblížím
Ježíšovi“, říká Rajesh.
„Nechal jsem se pokřtít,
protože Carlo mě nakazil a
zasáhl svou hlubokou vírou,
svou láskou a velkou
čistotou, které jsem vždy
považoval za mimořádné.
[…] Udivoval mě svou
čistotou a věrností, s jakou od prvního sv. přijímání v sedmi letech chodíval
každodenně na mši svatou“. „To je má dálnice do ráje“, říkával rád Carlo o svatém
přijímání. Když mu tatínek nabízí, že ho vezme na pouť do Jeruzaléma, odpoví,
že není důvod jezdit do země, kde žil Pán Ježíš před dvěma tisíci let, když můžeme
vyjít kousek z domu a setkat se s ním teď a osobně ve svatostánku v některém z
blízkých kostelů.
Carlo nelpí na věcech, ani druhé boty nechce, aby mu maminka koupila.
Důležité jsou pro něj vztahy. Každý člověk, kterého potká, je pro něj důležitý.
Lidé, které třeba jen pozdraví cestou po ulici, mají často pocit, jako by se jim s
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jeho pozdravem zaryl do srdce šíp lásky. Ten s kým Carlo právě mluví, věřící
nebo nevěřící, má dojem, že je pro něj někým mimořádným. Carlo to vysvětluje
tak, že je to láska, kterou čerpá od Boha ve svatém přijímání. Věnuje se péči o
chudé. Každý večer nosí řadě žebráků a bezdomovců něco k jídlu. Aby na to měl
vlastní peníze, chodí na brigádu do kavárny. Velmi oblíbený je mezi svými
spolužáky a investuje do vztahů. Je vždy ochoten pomoci a staví se na stranu
slabších.
To, čemu se Carlo věnuje, dělá vždy s velkým nasazením a dosahuje
vynikajících výsledků. Má rád fotbal a jiné sporty a samozřejmě také rád také
hraje počítačové hry, i v tom je podobný svým vrstevníkům. Ovšem i zde je v
něčem mimořádný. S velikým zájmem vplouvá do světa informatiky, svého
nejoblíbenějšího předmětu ve škole. V osmi letech dostává svůj první počítač a
naučí se brzy programovat takovým způsobem, že daleko starší počítačoví
odborníci nad jeho schopnostmi žasnou. Vytváří internetové stránky, např. s
tematikou míst eucharistických zázraků. Je to impozantní dílo, na kterém odrovná
tři počítače.
Ve své exhortaci k mládeži Christus vivit o Carlovi docela obšírně hovoří
papež František jako o příkladu pro dnešní mládež: Digitální svět tě může
vystavovat riziku, že se uzavřeš sám do sebe, do izolace a prázdné zábavy. Ale
nezapomeň, že jsou mladí, kteří jsou i v této oblasti kreativní a někdy přímo
geniální. To je případ blahoslaveného Carla Acutise. Dobře věděl, že tyto
komunikační prostředky, reklama a sociální sítě mohou být využívány k tomu,
aby se z nás stali ospalí lidé závislí na konzumu a na novinkách, které se dají
koupit, že můžeme být posedlí volným časem a uzavřít se v negativitě. On ovšem
uměl tuto novou komunikační techniku využívat pro předávání evangelia, hodnot
a krásy. Nespadnul do pasti. […] Carlo říkával, že všichni se rodí jako originály,
ale mnozí umírají jako fotokopie. Nedopusť, aby tě tohle potkalo. (Srov. Christus
vivit 104–106) Carlův mladý život záhy končí. Ve věku 15 let se u něj během
několika dní rozvine velmi zhoubná leukemie a on umírá. Není překvapen, tušil,
že brzy zemře.
Jeho spiritualita se dá vyjádřit v šesti bodech, které Carlo Acutis považoval za
výbavu, díky níž se může stát člověk svatým: velká touha být svatý, každý den
prožít mši sv. a sv. přijímání, denně se modlit růženec, denně dávka Božího slova,
trochu adorace, každý týden zpověď, připravenost zříci se něčeho pro druhé –
sečteno podtrženo „být stále spojen s Ježíšem, to je můj životní program“.
Den poté, co jsem s velkým zájmem začal číst Carlův životopis, jsem se
přistihl při tom, že jsem sloužil mši sv. zvláště usebraně. Prostě to šlo „nějak líp“.
Dařilo se mi být více v tom, co právě dělám, a uvědomoval jsem si, jaké je to
privilegium smět být knězem. Znovu se začítám do Carlova životopisu a zaujalo
mě tam následující. Jeho duchovní otec vypráví, že byl zvláště citlivý na to
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rozpoznat, jestli kněží, kteří slavili mši sv., tak činí zbožně a když si všimnul, že
se do ní málo vžívají, rozesmutnilo ho to. Vícekrát říkal, že kněží jsou vztažené
Kristovy ruce a že o něm mají svědčit s nadšením. Mají být zářným příkladem, ne
pouze automaticky opakovat náboženský obřad, do něhož nevkládají své srdce, a
z něhož nevyzařuje jejich vlastní víra v Boha.
To, co teď řeknu, je moje domněnka, ale hraničí s přesvědčením. Domnívám
se, že onen blahoslavený chlapec se mi v těch mých prožitcích autentického
sloužení mše sv. jaksi ohlásil. Domnívám se, že to byl takový jeho pozdrav,
kterým mi chtěl nabídnout své přátelství přes hranici viditelného a povzbudit mě
v mé službě kněze. Sám jsem si to pojmenoval tak, „že mi to vonělo po Pánu
Bohu“. Řada lidí popisuje svůj vztah s nějakým světcem či světicí: „To on/ona si
našel/našla mě, to nebylo moje úsilí“. Mám za to, že to tak bylo i v mém případě.
Podle vyprávění svých blízkých se blahoslavený Carlo ptal druhých často na
radu, různé věci s nimi konzultoval. Chtěl růst a posouvat se dál, jak ve vztahu k
Bohu, tak ve škole a v praktických dovednostech. Několikrát týdně věnoval čas
eucharistické adoraci. Krátce před smrtí se svému duchovnímu otci svěřoval, že
dosáhl pokroku v této zbožné činnosti a daří se mu konečně soustředit se. Prý díky
tomu jeho láska k Bohu velice vzrostla. Je mi sympatické, že mu nespadlo všechno
jaksi duchovně do klína přes noc, ale přestože měl obrovské vlohy, musel pracovat
a snažit se, a to jak ve škole světské, tak ve škole Ducha.
Chtěl jsem se s vámi podělit o ten prožitek jeho blízkosti a přátelství, kterým
mi pomáhá být více tím, kým mám být. Možná stojí Carlo i o přátelství s vámi.
P. Tomáš Roule

Desatero pokoje
Inspirace pro dnešní den od svatého Jana XXIII.
Jen pro dnešek se budu snažit prožít den, aniž bych chtěl vyřešit problém
svého života najednou.
Jen pro dnešek budu co nejpečlivěji dbát na své vystupování, abych se choval
důstojně, nebudu nikoho kritizovat, a už vůbec se nebudu
snažit někoho korigovat nebo napravovat – jenom sám sebe.
Jen pro dnešek budu šťasten v jistotě, že jsem stvořen pro štěstí… Nejen na
onom, ale také na tomto světě.
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Jen pro dnešek se přizpůsobím okolnostem, aniž bych vyžadoval, aby se
okolnosti přizpůsobily mým přáním.
Jen pro dnešek věnuji deset minut svého času dobré četbě. Dobrá četba je
pro život duše stejně nutná, jako je výživa nutná pro život těla.
Jen pro dnešek vykonám dobrý skutek a nebudu o tom nikomu vyprávět.
Jen pro dnešek vykonám něco, do
čeho se mi vůbec nechce. A kdybych se
snad cítil uražen, dám si pozor, aby to
nikdo nezpozoroval.
Jen pro dnešek si připravím přesný
program. Možná jej přesně nedodržím, ale
určím si jej. A budu se chránit před dvěma
zly: před chvatem a nerozhodností.
Jen pro dnešek budu pevně věřit, že
dobrotivá Boží prozřetelnost se o mne stará, jako by mimo mne nebylo nikoho na
světě. Budu tomu věřit, i kdyby okolnosti nasvědčovaly opaku.
Jen pro dnešek nebudu mít strach. Obzvláště nebudu mít strach se radovat ze
všeho, co je krásné, a věřit v dobrotu.
Je mi dáno po dobu dvanácti hodin vykonávat dobro. Kdybych si měl myslet,
že to mám konat po celý život, vzalo by mi to patrně odvahu.

Podmínky pro získání daru odpustků
v Roce sv. Josefa
„Dar zvláštních odpustků“ spojených s Rokem sv. Josefa oznamuje dekret
Apoštolské penitenciárie. Dar plnomocných odpustků lze získat za obvyklých
podmínek, mezi které patří svátostná zpověď, svaté přijímání a modlitba na úmysl
Svatého otce. Věřící musejí odmítnout veškerou zálibu v hříchu a zúčastnit se akcí
spojených s Rokem sv. Josefa při příležitostech určených Apoštolskou
penitenciárií.
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Dekret připomíná, že sv. Josef byl mužem modlitby, který také dnes všechny
zve k prohloubení vztahu s Otcem, dovolujícímu rozpoznat Jeho vůli v
životě. Plnomocné odpustky může získat ten, kdo se nejméně na 30 minut
zastaví v rozjímání nad modlitbou Otče náš nebo se zúčastní duchovních
cvičení či jednodenního soustředění zahrnujícího meditaci nad postavou
Mariina snoubence.
Sv. Josef byl spravedlivým mužem střežícím hluboké tajemství svého srdce.
Pomáhá objevovat hodnotu ticha a poctivosti v plnění každodenních povinností.
Také ti, kdo během tohoto roku po jeho příkladu vykonají skutek tělesného
či duchovního milosrdenství, mohou získat plnomocné odpustky.
Nejdůležitějším rysem Josefova povolání byl úkol střežit Svatou rodinu z
Nazareta. Aby všechny křesťanské rodiny pocítily pozvání vytvářet atmosféru
jednoty, lásky a modlitby, je dar plnomocných odpustků rozšířen také na
rodiny nebo snoubence, kteří se společně modlí růženec.
Papež Pius XII. zavedl 1. května 1955 svátek sv. Josefa Dělníka s poukazem
na důstojnost práce a s úmyslem inspirovat sociální život a zákony, založené na
rovném rozdělení práv a povinností. Plnomocné odpustky budou moci získat
také ti, kdo svěří svou každodenní práci sv. Josefovi.
Sv. Josef je rovněž patronem lidí v nebezpečných situacích, trpících,
donucených k útěku a osamocených. Apoštolská penitenciárie oznamuje možnost
získat plnomocné odpustky také pro ty, kdo se pomodlí litanie ke sv. Josefu
nebo jakoukoli jinou modlitbu ke sv. Josefu, podle vlastní liturgické tradice,
na úmysl pronásledované církve a za posilu pro křesťany vystavené různým
formám útlaku. Jako zvláště vhodné příležitosti získání plnomocných odpustků
se zmiňují svátky ke cti sv. Josefa, tedy 19. března a 1. května, ale také svátek
Svaté rodiny, Neděle sv. Josefa podle byzantské tradice, 19. den každého
měsíce a každá středa, která je v latinské církvi tradičně zasvěcená sv. Josefu.
V současném kontextu sanitárního ohrožení je dar plnomocných odpustků
rozšířen zejména na staré lidi, nemocné, umírající a ty, kteří nemohou
vycházet z domova. Podmínkou v těchto případech je odmítnutí záliby v
hříchu, úmysl dostát všem stanoveným podmínkám, jakmile to situace
dovolí, a modlitba ke cti sv. Josefa spojená s obětí vlastního utrpení.
Vatican News
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Z kázání P. Karla VÝPRACHTICKÉHO
Velikonoční zamyšlení
Jan 20,11-18 (Mt 28,8-10; Mk 16,9-11)
Ale Marie stála venku před hrobem a plakala. Přitom se naklonila do
hrobu a spatřila dva anděly v bílém rouchu, sedící na místě, kde předtím
leželo Ježíšovo tělo, jednoho u hlavy a druhého u nohou.
Otázali se Marie: „Proč pláčeš? “ Odpověděla jim: „Odnesli mého Pána
a nevím, kam ho položili.“
Po těch slovech se obrátila a spatřila za sebou Ježíše; ale nepoznala, že
je to on.
Ježíš jí řekl: „Proč pláčeš? Koho hledáš?“ V domnění, že je to zahradník,
mu odpověděla: „Jestliže tys jej, pane, odnesl, řekni mi, kam jsi ho položil, a
já pro něj půjdu.“
Ježíš jí řekl: „Marie!“ Obrátila se a zvolala hebrejsky „Rabbuni“, to
znamená ‚Mistře‘.
Ježíš jí řekl: „Nedotýkej se mne, dosud jsem nevystoupil k Otci. Ale jdi k
mým bratřím a pověz jim, že vystupuji k Otci svému i Otci vašemu a k Bohu
svému i Bohu vašemu.“
Marie Magdalská šla k učedníkům a oznámila jim: „Viděla jsem Pána a
toto mi řekl.“
Marie Magdalena šla ke hrobu a neopouštěla jej. Hledá. Dva andělé, Boží
poslové, ji mají utěšit. Nepomýšlí na zmrtvýchvstání. Tu, která když poznala, tolik
milovala, přichází potěšit sám Pán.
Potěšil, ale zároveň upozorňuje, že plné společenství se svými bude po jeho
nanebevstoupení. Dělá z Marie Magdaleny apoštolku i pro své učedníky.
Později se zjevuje i ostatním ženám, které se vracejí ke hrobu a posílá je též
k apoštolům.
Evangelium nic nevypráví o zjevení Ježíše své matce. Ona jediná neztratila
víru ve vzkříšení, nepřipravuje masti na pomazání těla, nejde s nimi.
Vidíme, že Ježíš se zjevuje a zasahuje především tam, kde je třeba posílit víru
nebo odměnit lásku. Milostiplná této útěchy a posily nepotřebovala. Nikde ale
nestojí, že jí se Ježíš zmrtvýchvstalý nezjevil. Vzpomeňme při tom na slova
evangelisty Jana: „Je ještě mnoho jiného, co učinil Ježíš, ty pak nejsou zapsány
v této knize…“
Že Maria byla naplněna radostí, připomíná nám církev v modlitbě „Raduj se
královno nebeská…“, kterou se ve velikonoční době modlíme….
Vybral Jiří Pomikálek
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Liturgické prožívání
doby postní a velikonoční
ve farnosti Nekoř za první republiky…..
V knize ohlášek lze nalézt velmi podrobný popis liturgie svatopostní i
velikonoční. Tento popis obsahuje kromě připomínek nařízených povinností i
částečné vysvětlení významu a symbolu jednotlivých liturgických úkonů. V práci
dále uváděné citace mají dokreslit popisovanou liturgii a ukázat chápaní významu
jednotlivých úkonů v popisovaném období.
Na počátku postu je uveden záznam: „Ve středu
začíná nám posvátná doba svatopostní, středa ta jmenuje
se Popeleční, poněvadž ten den žehná kněz popel ze
spálených ratolestí od květné neděle minulého roku a
posypává jím ve znamení kříže čela věřících a říká při
tom: „Pomni člověče, že prach jsi a v prach se obrátíš.“
Ony ratolesti znamenají pozemskou slávu, jakou
oslavovali Pána Ježíše, když naposledy do Jeruzaléma
vjížděl, ale jako ty ratolesti vadnou a spáleny v polep se
mění, tak pomíjí i život náš a všechno pozemské.
V postě vybízí církev sv. křesťany ku kajícnosti, ku
přijímání sv. svátostí, k horlivější modlitbě, k rozjímání o
umučení a smrti Páně, poroučí přísný půst a zapovídá
veškeré hlučné radovánky. Proto pečujme v této svatopostní době především o
duši, jež nehyne, a čiňme pokání.
Popeleční středa je dnem tuhého postu, kde se zdržování masitých pokrmů
nařizuje a toliko jedno za den nasycení dovoluje. Všechny dny 40 denního postu
mimo neděle jsou dny postními, středa popeleční, středa po první neděli postní,
všechny pátky, čtvrtek a sobota posledního téhodne jsou u nás dny tuhého postu,
tj. zdržování od masa i újmy v jídle, ostatní pak dny jsou pouze dny újmy.“
Tento zápis téměř bez obměn lze číst i v následujících letech celého
sledovaného období na počátku postní doby.
Po celou postní dobu byly ve středu a pátek v 7 hodin ráno konány pobožnosti
křížové cesty, po křížové cestě byla sloužena mše svatá. V neděli se křížová cesta
konala odpoledne o půl druhé, po ní většinou následovalo v 15 hodin postní
kázání. Bylo to v době obsazení kaplanských míst ve farním nekořském i filiálním
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sobkovickém kostele. Na tato postní kázání byli často zváni duchovní z jiných
farností, členové řádů a kongregací. Po postním kázání bylo vždy požehnání
Nejsvětější svátostí. Věřící byli vybízení: „Po celou dobu svatopostní bude každý
den ráno slyšeti sv. zpověď v chrámu Páně farním. A proto hleďte si všichni
vykonati velikonoční sv. zpověď v této svatopostní době. Po velikonocích nastanou
jarní polní práce a mnohý nebude mít potom k tomu času.“
Pátá neděle postní („Iudica“) byla nazývána nedělí Smrtelnou, či Smrtnou
nebo Pašijovou – Dominica Pasionis (neděle Umučení Páně) a byla
charakterizována zahalováním křížů a oltářních obrazů, prefací o svatém kříži a
částečným vypuštěním „Gloria Patri“ z liturgických modliteb.
Na Květnou neděli se světily ratolesti a po jejich posvěcení konalo se
„…procesí kolem chrámu Páně na památku slavného vjezdu Páně do
Jeruzaléma.“
V ohláškách pro věřící byl částečně vysvětlován i význam jednotlivých
liturgických úkonů, velikonočního týdne, jak je již uvedeno výše. K tomuto
konstatování vedou záznamy v knihách ohlášek za celé sledované období.
Na Zelený čtvrtek se po ranních bohoslužbách začínajících v 8 hodin přenesla
Nejsvětější svátost oltářní k bočnímu oltáři Bolestné Matky Boží, takto se to dělá
po ukončení obřadů Zeleného čtvrtku ve farním kostele dodnes s výjimkou toho,
že dnes probíhají z důvodů pracovních povinností věřících liturgické obřady
večer.
Liturgie Velkého pátku se značně lišila od velkopátečních obřadů, které celé
shromážděné společenství věřících prožívá dnes. Na Velký pátek byly obřady v 8
hodin ráno, při nich přijímal „předposvěcenou hostii“ jen kněz, pak byla Nejsv.
sv. oltářní přenesena do Božího hrobu, večer v 18 hodin se zde konaly litanie „O
přehořkém umučení Páně“. (Dle zápisů farní kroniky byl Boží hrob v Nekoři velice
sešlý, místo sochy v něm byl jen obraz Krista, farář Otakar Radouš pořídil ze
sbírek nejprve nový Boží hrob s Kristovým tělem, což zhotovil řezbář a pozlacovač
z Klášterce nad Orlicí Kliment Divíšek, vše asi za 2000 korun. Bohužel v kronice
není uveden rok, kdy to bylo pořízeno)
Na Bílou sobotu byly obřady a mše sv. pro nás neobvykle ráno v 7 hodin,
zaznělo slavné Gloria se zvony a varhany, po mši svaté byl výstav Nejsv. svátosti
oltářní v Božím hrobě a teprve večer v 18hodin se slavilo slavné Vzkříšení Páně.
Pro nás je dnes téměř nepochopitelné, jak mohlo dojít k takovému vývoji, že
liturgie velikonoční noci byla přeložena už na ráno Bílé soboty.
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U Božího hrobu byla umístěna pokladnička určená na dary na vydržování
Božího hrobu v Jeruzalémě. Tato praxe sbírky na Boží hrob v Jeruzalémě je nám
dnes již neznámá, ale v nedalekém Polsku je i dnes stále udržovaná.
Na velikonoční triduum připadal tuhý půst, újma i zdrženlivost, věřící byly
vyzýváni, aby „...co nejvíce chrám Páně navštěvovali, hřmotných prací se
vyvarovali a ostatní práce v tichosti konali.“
Na Boží hod velikonoční byl pořad bohoslužeb ve farnosti totožný s běžnou
nedělí.
V době postní, většinou na IV. neděli postní, se konala sbírka milodarů na sv.
Otce do pokladničky umístěné uprostřed kostela. Kromě této sbírky byla v
pozdějších letech v době postní (většinou na počátku postní doby) vyhlašována z
nařízení biskupského ordinariátu i sbírka na výchovu kněžského dorostu. V
pozdějších letech se v době postní na počátku třicátých letech ustálilo konání
„Petrského haléře“ a sbírka na kněžský dorost v době velikonoční.
Jiří Pomikálek

Co znamenají Velikonoce?
Ukázáno na jejich symbolech
Písmeno alfa je první v řecké abecedě a začíná jím také řecké slovo arché =
počátek. Z tohoto důvodu je i v umění symbolem prvopočátku.
Písmeno omega je poslední v řecké abecedě.
Tato dvě písmena objímají a uzavírají všechna
ostatní. Proto jsou symbolem Boha, jenž vše objímá,
a symbolem Ježíše Krista, který je „první a poslední,
počátek a konec“. To znamená, že jistým způsobem
obsahují
všechna
ostatní
písmena,
a dokonce i všechna slova, která z nich lze sestavit.
Kolem těchto písmen se maloval vavřínový
věnec jako znamení úcty, nebo olivová větvička – znamení pokoje. Tento symbol
najdeme na starých římských mincích, na amforách, vázách, zlatých předmětech
i na hrobech, na mozaikách a cihlách. V pozdější době byl tento symbol různě
obměňován. Například se mezi alfu a omegu psalo písmeno „M“ – medium =
střed, což odpovídalo výroku sv. Pavla „Ježíš je týž včera i dnes i na věky“. Nebo
se psala tři písmena alfa a tři omegy, což má vyjádřit platnost symbolu až k
absolutnu.
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Písmena alfa a omega na příčných břevnech kříže symbolizují, že Ježíš objímá
celý svět od počátku až do konce času.
Beránek
Beránek je symbolem oběti života pro záchranu druhých. Dříve mívali lidé ve
zvyku usmiřovat bohy obětí. Postavili oltář, zabili zvíře a jeho krev měla smýt
viny lidí. Některé národy přinášely i dětské oběti.
Fénix (pták)
Je symbolem naděje ve zmrtvýchvstání a víry, že život je silnější než smrt.
Fénixovi se říká „rajský pták“. Podle pověsti má zázračnou schopnost. Když
zestárne, vrhne se do ohně a z popela vstane opět mladý a krásný. Tím připomíná
Ježíše, který zemřel, byl uložen do hrobu a třetího dne vstal z mrtvých. První
křesťané si tímto symbolem zdobili hroby.
Jaro – ptáci, květiny…
Jaro je symbolem nového života a v křesťanské víře má podobnost ve
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.
Příroda v zimě spí a nabírá síly k novému životu. Stromy, květiny, zpěvaví
ptáci jako by umřeli. Na jaře, kdy sluneční paprsky nabírají na síle, se příroda
probouzí. Odívá se do krásy, symbolizuje nový život. Stejný význam má Ježíšovo
zmrtvýchvstání – hlavní velikonoční událost. Svou smrtí nás zachránil od zla a
daroval nám nový život v lásce.
Klasy – pšeničné
Klas připomíná chléb, nezbytný pokrm pro zachování života. Chléb je také
symbolem vzájemnosti mezi lidmi. V křesťanství je obdobou přijímání eucharistie
– tj. svátostného chleba, pokrmu pro věčný život, ve kterém bude člověk již
navždy žít ve společenství s Bohem.
Jednotlivá zrnka klasu symbolizují jednotlivé
členy lidského společenství. Zrnka jsou drcena,
rozemleta a spojena v chléb – společný pokrm.
Stejně společenství utváří jednotlivé jedince,
aby mohli společně žít v lásce.
Jednotlivá zrnka obilí jsou zaseta, aby v půdě
sama odumřela a vydala nový život – přinesla
stonásobný užitek – nový klas s mnoha zrny (symbol
zmrtvýchvstání a nového, bohatšího života).
Kvočna je symbolem ochrany. Ujišťuje nás, že existuje místo, kde je možné
nalézt ochranu. Když nade dvorem krouží dravý pták, je smrtelným nebezpečím
pro malá kuřátka. Utíkají ke své mamince, která je svými křídly ochrání. Tento
symbol nám připomíná, že Bůh je v Bibli představený jako ten, který se stará o
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svůj vyvolený lid a poskytuje mu neustálou ochranu.
Kuřátko ve skořápce
Je symbolem obnovy života. Vajíčko vůbec nevypadá jako živá věc. Nehýbe
se, když se rozbije, vyteče bílek a žloutek. Jinak se s ním nic neděje. Ale skořápka
začne praskat a vyskočí z ní živé kuřátko.
To však předpokládá, že se někdo o vajíčko
staral, že ho zahříval. Také v lidském životě
může dojít k nenadálé změně, pokud se
člověku dostane lásky a pozornosti.
V křesťanské symbolice připomíná
kuřátko události Bílé soboty a Neděle
Zmrtvýchvstání. U Ježíšova hrobu, když
tam Pána uložili a přivalili kámen, se celou
Bílou sobotu nic nedělo. Avšak v neděli
Ježíš vyšel z hrobu živý. Velikonoční kuřátko je znamením víry křesťanů, že Ježíš
na konci časů vzkřísí k věčnému životu všechny lidi, kteří v něj uvěří.
Motýl
Motýl je symbolem nového života.
Nejprve žije malá housenka. Pak se zakuklí a někde pod listem leží nehezká neživá
kukla. Až přijde čas, kukla praskne a vylétne z ní krásný motýl. Mnohem hezčí,
než byla housenka.
Motýl je proto symbolem proměny života, když člověk uvěří v dobro a usiluje
o něj. Pro křesťany je symbolem věčného života s Bohem, před kterým budou
všichni lidé krásní. Je znamením křesťanské víry, že smrtí náš život nekončí, ale
naopak bude mnohem krásnější, než byl dosud.
Páv je symbolem nesmrtelnosti.
Podle staré tradice ztrácí páv na podzim všechna svá pera a na jaře dostává
opět nová. Dříve si lidé také mysleli, že maso z mrtvého páva nemůže shnít. Páv
je proto považován za symbol života, který nemá konce.
Pelikán
Pelikán má na své hrudi vak, do kterého loví ryby. Když krmí svá mláďata,
vytahuje svým ohromným zobákem ryby z vaku. Přitom se často zraní a jeho peří
se zabarví krví. Proto si lidé mysleli, že pelikán si drásá hruď a krmí mláďata svou
vlastní krví. Stal se proto symbolem obětavosti. V křesťanském pojetí je
pelikánem nazýván Ježíš, který zemřel na kříži pro záchranu mnohých lidí, kteří
v něj uvěří. Ježíš na kříži prolil svou krev – když ho probodli, vytekla z něj krev
a voda. Tato podobnost s pelikánem dala základ tomuto symbolu.
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Slunce
Slunce je symbolem života, neboť bez něj není možný život.
V křesťanství se slunce užívá jako
symbolu pro vzkříšeného Krista spolu
s horou Golgotou a křížem. Zář slunce je
symbolem záře nového života, který nám
daroval Ježíš svým zmrtvýchvstáním.
Smutek se změnil v radost, život se
projasnil. Boží slunce vyzařuje důvěru,
srdečnost a radost.
Svíce
Světlo svíce září a hřeje, vítězí nad tmou. Svíčka dává sama
sebe, aby jiným prosvětlila noc. Celá se přeměňuje ve světlo.
To je nejhlubší smysl života a poselství Velikonoc. Od narození
až do smrti nám svíčka ukazuje: Vy jste děti světla. Křesťanská
velikonoční svíce – paškál – je symbolem Ježíše – světla
národů.
Vajíčko – zdobené
Pro svůj jednoduchý tvar a obdivuhodnou
životní sílu, kterou v sobě obsahuje, bývalo
také symbolem dokonalosti a úplnosti.
V křesťanství symbolizuje velikonoční
zmrtvýchvstání Ježíše Krista – jako z vejce
vychází živé kuře, tak vyšel živý Ježíš z
hrobu.
Voda (prameny vody)
Voda je symbolem života – očišťuje, občerstvuje, ale také může usmrtit – je
záhadná jako život sám. Voda je plná tajemství – docela čistá a prostá, skromná
je zde proto, aby sloužila jiným, očišťovala a občerstvovala. Zároveň je bezedná
a neproniknutelná, nemá stání, je plná záhad a moci a síly, vábí a stahuje v záhubu.
Je opravdovým podobenstvím tajemných prazákladů, z nichž proudí život a volá
smrt.
Zajíc
O zajíci se říká, že nikdy nespí, protože nemá oční víčka a nemůže tak zavřít
oči. V lidové tradici na Velikonoční pondělí zajíček schovává dětem pro radost do
zahrady barevná velikonoční vajíčka. Děti je musejí najít, a pak se z nich radují.
To je má učit objevovat každý den nová překvapení a radovat se ze života.
V křesťanství se stal zajíc symbolem Boha, který se o člověka stará ve dne i v
noci a je mu vždy nablízku. Každý den ho obdarovává řadou dobrých věcí.
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Zelené větve
Zelené větve různých stromů a keřů jsou symbolickým znamením úcty, slávy
a nesmrtelnosti. Lidé si také představovali, že některé větve přinášejí štěstí a
chrání před zlem.
Olivová větvička, kterou Noemovi
přinesla do archy holubička, znamenala,
že vody potopy opadávají, a stala se
symbolem nově se probouzejícího života
a smíření s Bohem.
Před Velikonocemi mávaly zástupy
lidí zelenými větvemi vstříc Kristu
jedoucímu na oslátku do Jeruzaléma.
Vypracovalo katechetické centrum biskupství královéhradeckého.

Tříkrálová sbírka 2021
V letošním 21. ročníku se vybralo na území Oblastní charity Ústí nad Orlicí
do statických pokladniček 1 434 713,- Kč a do online kasičky 421 422,- Kč (toto
je vybraná částka k 3. únoru 2021 – online sbírka probíhá až do konce dubna a
stále ještě můžete přispět na www. trikralovasbirka.cz s VS 77705036).
Charita ČR založila v roce 2000 velice pěknou vánoční tradici. 6. ledna
slavíme svátek Tří králů nebo také Zjevení Pána mudrcům z Východu a skrze
jejich otevřenost i my jsme povzbuzováni k novému poznávání. Tříkrálová sbírka,
to je tradice, důvěryhodnost a zapojení mnoha
dobrovolníků, které spojuje jedna věc – pomoc
lidem v tíživé životní situaci. První ročník proběhl v
olomoucké arcidiecézi. Tehdy vyrazili do ulic na
základě staré lidové tradice první dobrovolníci v
oblecích králů a koledovali pro potřebné. V
následujícím roce proběhla sbírka již na celém
území republiky.
Letošní Tříkrálová sbírka proběhla jinak, než
jsme byli zvyklí. V situaci, ve které jsme se ocitli
kvůli koronavirové pandemii, jsme čelili nesnadné výzvě, protože koledníci
nemohli navštěvovat Vaše domovy osobně s pokladničkami.
Proto bychom chtěli velmi poděkovat všem, kteří si k nim našli cestu, anebo
přispěli v online koledování na pomoc lidem v nouzi a podporu charitních
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sociálních služeb a projektů. S mudrci z Východu se k nám nenápadně vrací více
světla a věřme, že i více naděje a zdraví v časech příštích.
V Nekoři se do statických pokladniček vybralo 21 627,- Kč, Těchonín/Celné:
7 532,- Kč, Sobkovice: 9 194,- Kč, Studené/Bořitov: letos se nevybíralo,
Vlčkovice společně i s Mladkovem: 17 056,- Kč.
Za oblastní charitu Markéta Drmotová

Zdroj vyrovnanosti pro každého... ZDARMA!
Vnitřní vyrovnanost, radost a pokoj
nenačerpáme ani od lidí, ani z toho, co nabízí reklama.
Pramení z Boha. Čím víc jsme ve spojení s Bohem,
tím víc nás naplní jeho pokoj.
V Bohu je totiž nejen obrovská energie, úžasný život, ale i hluboký pokoj.
A pokaždé, když se s Bohem opravdu setkáme,
něco z tohoto božského pokoje sestoupí i do našeho srdce.
Věrnost a vytrvalost modlitbě je proto pro nás velkou prioritou.
Vnitřní pokoj nenajdeme, trávíme-li hodiny surfováním po internetu
nebo v nekonečném klábosení s druhými lidmi…
Tyto věci v nás mnohdy zanechávají
ještě větší neklid a zmatek.
Avšak tváří v tvář Ježíši najdeme vždycky právě to minimum pokoje,
které potřebujeme. Stačí před Pánem spočinout jako člověk,
který ve všem spoléhá na Boží milosrdenství.
Stačí Bohu věnovat jen trochu času a naslouchat mu.
Platí to především o modlitbě s Biblí:
V životě přijdou chvíle, kdy jedině Boží slovo má dost síly a autority,
aby nám pomohlo nalézt ztracený pokoj.
Naše lidské rozumování na to leckdy nestačí,
zatímco Boží slovo je účinné a mocné.
Jacques Philippe, 9 dní modliteb za vnitřní pokoj, Paulínky 2019.
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Recepty od Anety
Velikonoce, oslava vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, jsou nejen v liturgii,
ale i v kuchyni plné tradic, symbolů a barev. Našla a vyzkoušela jsem pro vás dva
méně tradiční velikonoční recepty.
Špenátová roláda
Těsto: 400g mraženého špenátu, 3 vejce, 130g hladké mouky, 2 stroužky
česneku, půl lžičky soli, olej.
Náplň: 200g lučiny, 100g tvrdého sýra, 100g zakysané smetany, 2 stroužky
česneku, sůl, 150g šunky.
Postup: Do rozmraženého špenátu
přidáme žloutky, polohrubou mouku, sůl a
prolisovaný česnek. Nakonec opatrně
vmícháme tuhý sníh z bílků. Směs rozetřeme
na vymazaný pečící papír. Pečeme v
rozehřáté troubě na 180 stupňů asi 12 minut.
Ještě teplé zavineme i s pečícím papírem do
rolády a necháme vychladnout.
Pak si připravíme náplň. Lučinu
smícháme s nastrouhaným tvrdým sýrem a
zakysanou smetanou, přidáme prolisovaný česnek a dochutíme solí. Vychladlou
roládu poklademe plátky šunky, potřeme náplní a opět zarolujeme. Necháme v
chladu ztuhnout a krájíme na plátky.
Mrkvové šátečky
Těsto: 250g hery nebo másla, 250g nastrouhané mrkve, 450g hladké mouky.
Náplň: Podušené na pánvi drobné ovoce
(dala jsem mražené ostružiny a strouhané
jablko) nebo meruňková marmeláda.
Ze surovin těsto uhněteme rukama.
Vyválíme na pomoučené desce a
vykrajujeme kolečka. Na každé kolečko
dáme trochu náplně nebo marmelády,
přehneme a spojíme prsty. Šátečky pečeme v
předehřáté troubě na 180 stupňů asi 10
minut. Ještě teplé je obalíme v moučkovém
cukru.
Požehnané Velikonoce!
Aneta Sršňová
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Velikonoční bohoslužby
NEKOŘ - kostel sv. Mikuláše, biskupa
Zelený čtvrtek - 1. dubna 2021
18.00 hod. - mše svatá
Velký pátek – 2. dubna 2021 – DEN PŘÍSNÉHO POSTU.
Velkopáteční obřady
15.00 hod.
Křížová cesta v kostele
16.30 hod.
Adorace u Božího hrobu
16.30 – 22.00 hod.
Bílá sobota – 3. dubna 2021
Velikonoční vigilie

19.00 hod. - mše svatá

Zmrtvýchvstání Páně – 4. dubna 2021

8.00 hod. - mše svatá

Velikonoční pondělí – 5. dubna 2021

8.00 hod. - mše svatá

TĚCHONÍN - kostel sv. Markéty, panny a mučednice
Zmrtvýchvstání Páně – 4. 4. 2021 9.45 hod. - mše svatá
SOBKOVICE - kostel sv. Prokopa, opata
Zmrtvýchvstání Páně – 4. dubna 2021

11.00 hod. - mše svatá

STUDENÉ - kostel sv. Anny
Velikonoční pondělí – 5. dubna 2021 9.00 hod. - mše svatá

Střecha na faře v Nekoři
V letošním roce je plánovaná oprava střechy farní budovy. Předmětem těchto
prací je především výměna krytiny. Stávající azbestová krytina bude ekologicky
zlikvidována a vyměněna za plechovou šablonu PREFA v odstínu antracit.
Součástí těchto prací je i oprava nadstřešní části komínů a nových hromosvodů.
Předpokládaný finanční objem uvedených prací je 1 500 000,- Kč.
Proto se jménem farnosti na Vás obracím s prosbou o podporu tohoto záměru.
Pomozte svým finančním darem zrealizovat naše společné dílo. Peněžitý dar si
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můžete zahrnout do Vašeho daňového přiznání a uplatnit tak slevu na dani.
(Potvrzení si vyžádejte u pana faráře).
Váš finanční dar můžete vložit do obálky a vhodit jej do košíku u mše svaté,
nebo jej poslat na transparentní účet u FIO banky, který je veden za účelem
projektu opravy a výměny krytiny na farní budově. Číslo účtu:
2400195555/2010. Jako variabilní symbol prosím uveďte Vaše datum narození.
V úctě a s vděčností za pomoc P. Pavol Sandánus

Příprava na biřmování
Naposledy byla v naší farnosti udělovaná svátost biřmování v roce 2017. Opět
je tu nabídka pro všechny, kteří v roce 2022 dovrší 15 let, přihlásit se k přípravě
na přijetí této svátosti. Příprava by podle situace začala od září 2021.
Biřmování patří mezi svátosti uvádějící do křesťanského života. Vedle
biřmování patří do této skupiny svátostí křest a eucharistie.
Svátost biřmování dokončuje to, co
započal křest. Dělá z člověka toho, kdo se
hlásí k odpovědnosti za svoji víru a za
svědectví, které vydává svému okolí.
Takovému člověku se dostává zvláštní
pomoci Ducha svatého, zvláště při nalézání
místa v životě. Svátost biřmování je přijetím
darů Ducha svatého, aby křesťan vydával
svědectví o své víře.
Pokud máte zájem o tuto svátost
křesťanské dospělosti, je možnost se přihlásit
do konce června 2021 prostřednictvím
emailu: nekor@farnost.cz.
P. Pavol
„Děkovat znamená skutečně přemýšlet
a modlitba nám pomáhá přemýšlet správně.“
Timothy Radcliffe: Proč být křesťan?
ZVONY OD SVATÉHO MIKULÁŠE
Vydává farní společenství ŘK farnosti NEKOŘ. Pouze pro vnitřní potřebu farnosti.
Korektura textu Lenka Konopková.
Příspěvky vhazujte do krabičky Zvony, či zašlete na email: nekor@farnost.cz.
Náklady na vytištění 10,- Kč, prosíme, vhoďte do krabičky Zvony.
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