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1  st 5. postní týden   

2  čt 5. postní týden  (sv. František z Pauly)  

3  pá 5. postní týden první pátek 

4  so 5. postní týden  (sv. Izidor)  

5  ne KVĚTNÁ NEDĚLE  

6  po Svatý týden  

7  út Svatý týden  

8  st Svatý týden  

9  čt Svatý týden - ZELENÝ ČTVRTEK  

10  pá Svatý týden - VELKÝ PÁTEK  -  den přísného postu  

11  so Svatý týden - BÍLÁ SOBOTA – Vigilie Zmrtvýchvstání Páně  

12  ne ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Boží hod velikonoční SLAVNOST 

13  po Velikonoční oktáv  

14  út Velikonoční oktáv  

15  st Velikonoční oktáv  

16  čt Velikonoční oktáv  

17  pá Velikonoční oktáv  

18  so Velikonoční oktáv  

19  ne Velikonoční oktáv - II. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

20  po 2. velikonoční týden  

21  út 2. velikonoční týden  (sv. Anselm)  

22  st 2. velikonoční týden  

23  čt Sv. Vojtěcha, biskupa, mučedníka, českého patrona Svátek 

24  pá 2. velikonoční týden  (sv. Jiří,  sv. Fidelius ze Sigmaringy)  

25  so Sv. Evangelisty Marka Svátek 

26  ne III. NEDĚLE VELIKONOČNÍ  

27  po 3. velikonoční týden  

28  út 3. velikonoční týden  (sv. Petr Chanel,  sv. Ludvík M. Grignion)  

29  st Sv. Kateřiny Sienské, Učitelky Církve, patronky Evropy Svátek 

30  čt 3. velikonoční týden  (sv. Pius V., sv. Zikmund)  
 
 
 

Poznámka: V rámci Malé liturgiky je pravidelně elektronicky rozesílán podrobný liturgický kalendář na 
každý měsíc.  Noví zájemci mohou zaslat svůj e-mail na adresu: jezek.ant@centrum.cz  
 
 

První strana obálky:   Velikonoční svíce 2020   
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3 SLOVO NA ÚVOD 
 

Drazí farníci a milí čtenáři, 

vstupujeme do měsíce, ve kterém slavíme největší 

svátky celého liturgického roku - velikonoce. Avšak v současné době postižené 

pandemií coronaviru zní trochu zvláště slovo slavit nebo slavení. Nás život byl 

velmi silně omezen a můžeme říci zredukován na nejnutnější lidské potřeby. Je 

omezen pohyb, jakékoliv slavnosti, setkávání lidí, a z velké části i vykonávání 

práce. Ze sdělovacích prostředků slyšíme, že musíme tuto dobu nějak přežít a pak 

již bude vše dobré. „Zastavení světa“, které tato pandemie způsobila,  je jev neví-

daný a bezprecedentní v dějinách posledních desetiletí, možná i staletí. Člověk je skoro bezmocný a 

bezbranný a může jedině doufat, že jeho omezené prostředky, které ještě má, nějakým způsobem 

zafungují a nemoc bude překonána. Avšak ve své podstatě nikdo přesně neví, co a jak bude dál a jak 

se bude žít až to všechno skončí nebo alespoň z velké části pomine. Je zde mnoho otazníků, mnoho 

ale. Přesto již nyní je třeba, aby si každý věřící katolík položil otázku a zároveň si i pravdivě odpo-

věděl, jaká byla jeho reakce z pohledu víry. Je logické a pochopitelné, že každý byl asi trochu pře-

kvapen, někdo více a někdo méně, ale to není podstatné. Důležitější je se ptát, jak i v této době žiji 

svoji víru nebo lépe řečeno, jak žiji z víry a podle víry. Postupně bylo bohužel kvůli státní nařízením 

znemožněno účastnit se mše sv. a tím i slavit liturgicky velikonoční svátky, které jsou v tomto ohledu 

vždy mimořádným vrcholem. Avšak jak je to vůbec s přijímáním svátostí, respektive s mojí touhou 

po svátostech a mši sv.? Toužím po nich, chybí mně, uvědomuji si o to více jejich důležitost a jedi-

nečnost v mém osobním duchovním životě? Mám snahu, pokud mohu, přijmout alespoň svátosti, 

které jsou i nyní za těchto podmínek dostupné – tedy sv. smíření a eucharistie? Prohlubuji při své 

osobní modlitbě touhu především po eucharistii – Nejsv. Svátosti a snažím se o to více věnovat čas 

a péči mé modlitbě? To je jen pár otázek, které si nyní může každý z nás položit jako součást zpyto-

vání svědomí, aby mohl poznat pravdivý obraz svého vnitřního života, své víry. Každý den jsme 

doslova a do písmen bombardováni neskutečným množstvím informací o probíhající pandemii, o 

jejím šíření doma i ve světě, o nakažených, umírajících, ale i uzdravených. Jsme poučováni, co 

všechno máme dělat abychom se před nemocí uchránili, co vše je třeba dodržovat a na co dávat pozor. 

Jak je třeba být ohleduplný a pozorný k druhým, zvláště starším atd. Tolik instrukcí a tolik pokynů 

jen proto, abychom si zachránili náš život, pozemský život. Panuje strach a obavy před nakažením, 

a přesto odborníci říkají, že s největší pravděpodobností dostane tuto nemoc velká část z nás, aby 

došlo k promoření společnosti, protože jinak by nebylo možné nemoc překonat. Nikdo si nemůže být 

jistý, jak na nemoc zareaguje, ani mladý ani starý, který je ve větším nebezpečí. Určitě bude mnoho 

těch, kteří se budou ptát proč? Proč to Pán Bůh dopustil, proč musí umírat nevinní atd. proč? Možná 

by bylo lépe se poučit z jednání našich předků, kteří se možná neptali tolik proč, ale začali odprošovat 

a prosit našeho Pána, aby se smiloval a zbavil je nemocí. Nedovolil bych si říci, jestli tato nemoc je 

anebo není trestem Božím. Ani jedno ani druhé nemůže nikdo s jistotou tvrdit a jestliže to dělá, tak 

si hraje na Pána Boha, kterým není. Naši předkové vždycky prosili za odpuštění svých hříchů a dělali 

pokání, protože si vždy uvědomovali svá provinění a nedostatečnou vděčnost, a tedy víru v Boha. 

Konkrétní příklady máme již ve Starém zákoně a Novém zákoně je potvrzuje i náš Pán. Posty, kající 

procesí a noční bdění na modlitbách, byli součástí proseb našich předků za ochranu před zlem, které 

je ohrožovalo včetně infekčních nemocí. Měli víru a důvěru, že poslední slovo má Bůh, Ježíš Kristus, 

který je jediným pravým Pánem veškerenstva, a proto je třeba se k Němu utíkat a Jeho žádat a prosit 

o pomoc. Je pěkné, že nám výdobytky techniky umožňují sledovat mše sv. online a možná i jiné 

duchovní pořady. Ale spojení s Bohem je zcela jedinečně a výjimečně otázka osobního spojení, které 

je napájeno a potvrzeno ve svátostech. Velikonoce jsou toho důkazem. My nemůžeme pouze sledovat 

Boha na obrazovce, ale přijímat ho osobně do svého srdce a pak s ním rozmlouvat a z něho čerpat a 

žít. Snad nám tyto ochuzeně prožité velikonoční svátky mohou pomoci si uvědomit, že mše sv. není  
pokračování na další straně 

  



 

AKTUALITY 4 
 

samozřejmost, že setkání s naším Pánem v jeho domě - v kostele je velikým darem, který nemá pro-

tihodnotu. Snad nám tento liturgický půst pomůže, abychom si liturgie více vážili a po ní toužili a 

dávali jí přednost, a to ne pouze o nedělní „povinnosti“, ale častěji i ve všední den, aby se tak naše 

víra obnovila a posílila. 

Drazí farníci ujišťuji vás všechny denní modlitbou za vás, vaše drahé, a zvláště za nemocné při každé 

mši sv., kterou sloužím, a přeji vám, aby Zmrtvýchvstalý Kristus znovu prozářil všechny kouty va-

šeho srdce a vliv vám novou odvahu a statečnost pro život z víry a jistotu, že On nás nikdy neopouští 

a chce pro nás vždy to nejlepší, protože je naším Otcem, který z lásky k nám obětuje svého Syna za 

naši spásu.  

Požehnané svátky velikonoční a radost ze vzkříšení našeho Pána a vám přeje  
 

P. Vít 
 

 

Ediční poznámka 
Toto mimořádné vydání Prokopských listů vychází pouze v elektronické formě a také netradičně nikoliv na za-
čátku měsíce. Proto není číslováno, aby se nenarušila číselná posloupnost tištěných vydání.  
Z pravidelných částí je obsažen pouze liturgický kalendář na duben a úvodní slovo P. Víta. 
Ostatní informace, zvláště o pořadu bohoslužeb, popř. o jiných farních aktivitách nebylo účelné do tohoto vydání 
zařazovat, neboť jejich průběh a přístupnost záleží na obecně závazných protiepidemických opatřeních, jejichž 
rozsah a účinnost se mohou den ode dne měnit. Stejně tak byly odsunuty další pravidelné články a zprávy. 
 

Avšak farnosti aktuální zpravodajství nechybí – lze je nalézt na internetových stránkách naší farnosti: 

http://farnost-zizkov.cz/ 
 

Zde jsou uvedeny potřebné informace pro každý den, které jsou průběžně aktualizovány dle momentál-
ního vývoje situace. 
 

V první části tohoto vydání jsou články reagující na současnou situaci u nás i v zahraničí, počínaje mimořádným 
požehnáním Svatého Otce a dále i náhledy některých církevních osobností. Nechybějí ani pokyny pro sledování 
mše sv. v domácím prostředí. 
Ve druhé části jsou příspěvky zabývající se slavením Velikonoc. 
Květnové číslo Prokopských listů je plánováno již v obvyklé tištěné formě a se všemi pravidelnými rubrikami. 

- AJ –  
 

 

Mše za konec pandemie a nová přímluva na Velký pátek 
Vatikán. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti připojila do velkopátečních obřadů novou přímluvu, která se 
týká lidí trýzněných současnou pandemií. Zároveň doporučila zvláštní mši svatou, při níž se prosí za ukončení 
pandemie. 
Příslušné dekrety byly zaslány všem biskupům a lze je dohledat na webu vatikánské kongregace. Jejich litur-
gický překlad připravuje Česká biskupská konference. 
 

Dekret Kongregace pro bohoslužbu o slavení Velikonoc 
Vatikán. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti dnes vydala po konzultaci s biskupskými konferencemi všeo-
becné směrnice a pokyny pro biskupy stran slavení Velikonoc během pandemie Covid-19 v latinském i ve vý-
chodních obřadech katolické církve. Dekret uvádí, že Velikonoce nelze slavit jiný den. V zemích, postižených 
touto nemocí, ve kterých jsou  restrikce týkající se shromážďování a pohybu lidí, budou biskupové a kněží slavit 
obřady Svatého týden bez účasti lidu a na vhodném místě, bez koncelebrace a s vynecháním pozdravení po-
koje. Věřící se mohou účastnit obřadů pomocí komunikačních prostředků pouze v přímém přenosu, nikoli ze 
záznamu. V každém případě je důležité věnovat přiměřený čas modlitbě a docenit zejména modlitbu breviáře. 

Radio Vaticana 

  

http://farnost-zizkov.cz/
http://www.cultodivino.va/content/cultodivino/it/documenti/decreti-generali/decreti-generali/2020/preghiera-universale-venerdi-santo-2020/decretum.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/25/0182/00412.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/25/0182/00412.html
https://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2020/03/25/0181/00409.html
http://breviar.op.cz/?a=2&datum=2020-04-12&k=


 
 

5 AKTUALITY 
 

Mimořádné papežské požehnání „Urbi et orbi“ 
(výňatek z meditace Svatého Otce – 26. března 2020) 

 

Již několik týdnů se zdá, že nastal večer. Husté temnoty zahalily náměstí, ulice a města; 
ovládly naše životy a vyplnily všechno ohlušujícím tichem a bezútěšnou prázdnotou. Je to 
cítit ve vzduchu, je to patrné na gestech a vyjadřují to pohledy. Dolehly na nás obavy a 
rozpaky. Jako učedníci z evangelia ocitli jsme se náhle v neočekávané a zběsilé bouři. Uvě-
domili jsme si, že jsme na stejné lodi, všichni zranitelní a dezorientovaní, ale zároveň dů-
ležití a nezbytní, všichni jsme povoláni veslovat společně, všichni se potřebujeme navzá-
jem těšit. Jako oni učedníci, kteří jedním hlasem a s úzkostí říkají: „Hyneme“, tak i my jsme 
postřehli, že nemůžeme jít každý dál na vlastní účet, nýbrž pouze společně. 
 

Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?  Pane, obracíš se k nám k víře. Výzvou, v níž 
nejde ani tak o to věřit, že Ty existuješ, nýbrž jít za Tebou a důvěřovat Ti. Život Ducha je 
s to vykoupit, docenit a ukázat, jak jsou naše životy spřádány a neseny obyčejnými lidmi, 
kteří jsou obvykle opomíjeni a nevyskytují se na titulních stranách novin ani na velkých 
přehlídkách nejnovějších show, ale nepochybně dnes píší rozhodující události našich dě-
jin: lékaři, ošetřovatelé, zaměstnanci supermarketů, uklízečky, pečovatelky, dopravci, po-
řádkové síly, dobrovolníci, kněží, řeholnice a mnoho dalších, kteří pochopili, že nikdo se 
nezachrání sám. Tváří v tvář utrpení objevujeme a zakoušíme Ježíšovu velekněžskou mod-
litbu: »aby všichni jedno byli«. Kolik jen lidí denně prokazuje trpělivost a dodává naději, 
snaží se nerozsévat paniku, nýbrž sdílenou odpovědnost. Kolik otců, matek, prarodičů a 
učitelů ukazuje našim dětem nepatrnými všedními gesty, jak čelit a překonat krizi novým 
uzpůsobením zvyklostí, pozvednutím zraku a podnětem k modlitbě. Kolik lidí se modlí, 
obětuje a přimlouvá za dobro všech. Modlitba a tichá služba jsou naše vítězné zbraně. 
 

Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?  Počátkem víry je uznání, že potřebujeme spásu. 
Nejsme soběstační, sami se utopíme: potřebujeme Pána jako kdysi mořeplavci hvězdy. 
Pozvěme Ježíše  na loďky svých životů. Odevzdejme mu svoje obavy, aby je přemohl. Jako 
učedníci zakusíme, že s Ním na palubě neztroskotáme. Vždyť v tom je Boží moc, že obrací 
v dobro všechno, co se stane, i to nepěkné. On vnáší klid do našich bouří, protože s Bohem 
život nikdy neumírá. 
 

Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?  Drazí bratři sestry, z tohoto místa, které vypráví 
o skálopevné Petrově víře, chtěl bych dnes večer svěřit vás všechny Pánu na přímluvu 
Madony, Spásy jeho lidu, mořské hvězdy uprostřed bouře. Z této kolonády, která objímá 
Řím a svět, ať na vás sestoupí Boží požehnání jako útěchyplné objetí. Pán ať žehná světu, 
daruje zdraví tělu a útěchu srdci. Žádáš nás, abychom neměli strach. Naše víra je však 
slabá a jsme bázliví. Ty však, Pane, nenechej nás napospas bouři. Zopakuj znovu: Vy se 
nebojte! A my, spolu s Petrem, hoďme na Něj všechnu svou starost.  

Vždyť Jemu na nás záleží. 
 

celý text meditace: https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30851                                  internetové stránky Radio Vaticana 

  

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30851


                                                           
 

AKTUALITY 6 
 

Úvaha francouzského biskupa 
 

J. Exc. Pascal Roland (69) je biskupem belleysko-arské diecéze (součást církevní provincie 
Lyon) ve Francii. Vatikánské stránky Radio Vaticana zveřejnily 8. března jeho úvahu o 
„epidemii strachu“, která doprovází dění kolem šíření coronaviru. Nosným tématem této 
úvahy je vědomí, že ani v krizových situacích bychom neměli opouštět důvěru v Boha. 
Následující řádky jsou výňatkem z této úvahy. 

Více než epidemie koronaviru bychom se měli bát epidemie strachu!  
Přestanou se křesťané shromažďovat k modlitbě? Budou odmítat, aby navštěvovali své blízké? 

S výjimkou elementárních moudrých opatření, jež přirozeně dělá každý, kdo onemocní, aby nena-
kazil ostatní, není vhodné se k tomuto připojovat. Což ta kolektivní panika, jíž jsme svědky, nevypo-
vídá o našem falešném vztahu k realitě smrti?  Není to výpověď o ustrašené ztrátě Boha? Chceme 
si zakrývat, že jsme smrtelní, a protože jsme vůči spirituální dimensi naší existence uzavření, ztrá-
címe půdu pod nohama. Jelikož disponujeme stále propracovanějšími a účinnějšími technikami, do-
mníváme se, že všechno zvládneme a zakrýváme si, že pány života nejsme! A k tomu se ještě zdá, 
že jsme všichni ztratili hlavu. V každém případě žijeme ve lži.  Proč bychom měli najednou zaměřit 
svou pozornost jen na koronavirus? Proč skrývat, že ve Francii každým rokem banální sezónní 
chřipka přináší 2 až 6 miliónů nemocných a působí kolem 8.000 úmrtí? Máme se uzavřít doma? To 
máme ve své čtvrti vyloupit supermarkety a nashromáždit zásoby, abychom se připravili na stav 
obležení? Ne! Neboť křesťan se smrti nebojí. Neignoruje, že je smrtelný, ale ví, v koho položil dů-
věru. Věří v Ježíše, který jej ubezpečuje: Já jsem vzkříšení a život, každý  kdo ve mně věří, i kdyby 
zemřel, bude žít; kdokoli žije a věří ve mně, nikdy neumře. Cítí se být naplňován a oživován „Duchem 
toho, kdo vzkřísil Ježíše z mrtvých.“ 

Nepodléhejme tedy epidemii strachu! Nebuďme polomrtvými! Jak řekl papež František: ne-
nechte si svou naději ukrást!  

z internetových stránek Radio Vaticana (-AJ-) 
 

 

   

Koronavirus – reflexe o krizi, která není jenom zdravotní 
J. Exc. Giampaolo Crepaldi (73) je arcibiskupem v italském Trieste a známým italským pu-
blicistou. Ve své úvaze se zabývá dopady současné pandemistické krize nejen v oblasti 
zdravotní, sociální a ekonomické, ale i v oblasti duchovního života jak celé církve, tak i 
každého jednotlivce. Celý text této úvahy lze nalézt na https://www.radiovaticana.cz/cla-
nek.php?id=30856 . 

Společné dobro má mravní povahu a nynější krize by měla přivést k opětovnému odkrytí této di-
menze, avšak morálka nežije vlastním životem, protože není schopna sama sebe zakládat. Vyvstává 
zde tudíž podstatná otázka vztahu politiky k náboženství, vztahu, který je též zárukou pravdivosti v 
politickém životě. Politická autorita oslabuje boj se zlem, jako i s probíhající epidemií, pokud staví 
na roveň mše svaté se zábavou a pomýšlí na jejich přerušení možná ještě dříve, než pozastaví jiné a 
nepochybně méně důležité formy sdružování. Také církev se může mýlit, když vzhledem k témuž 
autentickému a celistvému společnému dobru neuplatňuje nárok na veřejné mše svaté a otevření 
kostelů. Církev přispívá k zápasu s epidemií různými formami péče, které dokáže utvářet, jako to 
vždy činila v obdobných minulých případech. Záleží však na tom, aby se věnovala zvýšená pozornost 
náboženskému rozměru jejího přínosu, aby tak nebyla považována pouze za jeden z projevů občan-
ské společnosti. Kéž Boží lid vnímá, že ho provázejí pastýři a útěcha Božího slova, svátostí a modlitby, 
samozřejmě za zachování zdravého rozumu a obezřetnosti, které situace vyžaduje. 
 
  
  

https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30856
https://www.radiovaticana.cz/clanek.php?id=30856


 

7 AKTUALITY 
 

 „Domácí“ mše sv. ?!? 
V současné době, kdy se nemohou konat obvyklé veřejné bohoslužby v kostelích, udělili naši 

biskupové všem katolíkům dispens (prominutí povinnosti) od účasti na nedělní mši sv. a dopo-
ručili sledování televizních nebo rozhlasových přenosů bohoslužeb. Jistě, je to asi jediné 
schůdné řešení této mimořádné situace, se kterou nemá ani církev ani současná občanská spo-
lečnost žádné zkušenosti. 

Ale pozor: i ve vyjádření některých náboženských osobností můžeme slyšet různé úvahy o 
tom, že nastává jakýsi nový čas duchovního života a mezi řádky lze někdy vystopovat i to, že 
vlastně mše sv. v domácím prostředí (tzn. sledování bohoslužby pomocí přenosové techniky) je 
jednou z variant splnění nedělní povinnosti uložené církevním přikázáním.  

To ale není pravda. To platí pouze pro případy, kdy se člověk nemůže z technických nebo 
zdravotních důvodů účastnit mše sv. v kostele. Nejde tedy o nějakou volitelnou možnost mezi 
účastí v kostele nebo sledováním přenosu v domácím prostředí, ale o nouzové řešení, které platí 
pouze po dobu trvání mimořádných opatření. Jakmile tato opatření pominou, nastupuje opět 
povinnost být přítomen „reálné bohoslužbě“, tzn. v běžném církevním společenství – ať už 
v kostele nebo na jiném veřejném místě. 

Upřímně řečeno, ono sledovat přenos mše sv. doma je po mnoha stránkách pohodlnější – 
mimo „výhody“ domácího pohodlí a prostředí odpadají i starosti s venkovní i kostelní teplotou 
(zvláště v zimním období), u některých lidí třeba i starost s dopravou, rušivé projevy např. dětí 
atd. Ale přes tyto „výhody“ je zde jeden prvek, který nelze opomenout: doma nemáme možnost 
přijímat eucharistii a osobně vnímat reálnou přítomnost svátostného Ježíše. Ten v jakémkoli 
přenosu liturgie reálně přítomen není. 

Přesto však bychom si měli pro dobu, kdy nebudeme mít možnost účasti na mši sv. 
v kostele, připomenout určité zásady, které bychom při sledování přenosu bohoslužby 
v domácím prostředí  neměli opomíjet: 

1. V žádném případě nemůžeme sledovat přenos bohoslužby a konat přitom nějakou jinou 
činnost (vaření, úklid, údržbové práce, práce na počítači nebo mobilním zařízení, ale i četba 
nebo jakákoliv jiná činnost) – tzn. není vhodné použít rozhlasový, televizní nebo internetový 
přenos pouze jako jakousi zvukovou kulisu k jiné činnosti. Také není vhodné během přenosu 
ležet (kromě případů nemoci), cokoli jíst nebo pít, ale ani kouřit, žvýkat apod. Nejlépe je sedět 
na jednom místě a sledovat vše tak, jako v kostele, a komunikaci s přítomnými osobami omezit 
na minimum nebo úplně vyloučit. Také není na škodu vypnout během přenosu mobilní telefon.  

2. K hlubšímu vjemu přenášené bohoslužby jistě přispěje, když se na ní podílíme tak jako 
v kostele, tzn. připojíme se během jednotlivých částí mše sv. k odpovědím, popř. (pokud k tomu 
máme podmínky) i ke zpěvu, aby se tyto okamžiky co nejvíce přiblížily účasti na skutečné 
Nejsvětější oběti. Je dobré při úvodních obřadech, evangeliu a modlitbě Páně stát a při závěreč-
ném kněžském požehnání se přežehnat znamením kříže. Při proměňování ale není nutné klečet 
– tento úkon provádíme pouze tváří tvář svátostnému Bohu. Kde k tomu jsou podmínky, je 
vhodné vytvořit i jiné - „nevšední“ – prostředí: třeba mít během přenosu rozsvícenou alespoň 
jednu svíci (nikoli elektrickou), do místa sledování přenosu umístit obrázek s náboženskou té-
matikou a také na sobě mít přiměřený oděv.      

3. Ideální je, když se tohoto přenosu bohoslužby zúčastní celá rodina, více to připomíná 
Církev přítomnou u Kristových nohou. Ale to už záleží na osobní situaci a specifických rodin-
ných podmínkách každého z nás. 
A nezapomeňme prosit, aby se naše kostely pro nás brzy opět otevřely a my jsme mohli 
slavit mši sv. ve společenství ostatních věřících v její plné svátostné kráse. 

P. Antonín Ježek 
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Poděkování lékařům a zdravotníkům 
Pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka a olomoucký arcibiskup Jan Graubner vyjádřili v do-
pise zveřejněném na webu České biskupské konference vděčnost a poděkování lékařům, zá-
chranářům, ošetřovatelům a zdravotníkům. V čase nadcházejících Velikonoc píší těm, kdo nej-
více pomáhají zvládat boj s epidemií koronaviru, že jsou pro mnohé lidi dnes největší nadějí. 
Jejich práce podle nich přestala být prací a stala se službou. 
Připomínají paralelu s Kristem, který je nadějí pro všechny křesťany, a věnují všem zmíněným 
své modlitby. „Na Vás se upínají naše oči a vám se s důvěrou svěřujeme do rukou. Vy jste nyní 
těmi, kdo bojují proti nemoci a pro zdraví, proti smrti a pro život. Není možné právě v této 
době neuvažovat o určitých paralelách, které se nám nabízejí při pohledu na život Ježíše Krista, 
jehož závěr pozemského života, smrt a vzkříšení si v těchto dnech intenzivněji připomínáme. 
Pracujete s nesmírným nasazením a dáváte při tom všanc své síly, svou bezpečnost, své zdraví, 
a možná i život. Vážíme si Vaší práce, která dávno přestala být prací a ukázala se být službou a 
děkujeme Vám za ni.“ 

dle zpravodajství ČTK 
 

 

Zástupkyně šéfredaktora jezuitského magazínu America (USA) Kerry Weberová připravila modlitbu, kterou 
nabízí pro období ohrožení koronavirem.  

Modlitba pro čas epidemie 
Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a uzdravoval každou nemoc a každou cho-

robu. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo. Přijď nám na pomoc i teď, když se po celém světě 
rozšířil koronavirus, a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku. 

Uzdrav ty, kteří onemocněli, ať mají zdravotní péči, která jim navrátí sílu a zdraví. 
 

Uzdrav nás ze strachu, který národům brání spolupracovat a vzájemně si pomáhat. 
 

Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku v této nejisté a smutné době. 
Buď s těmi, kdo na virus zemřeli. Ať spočinou s tebou v tvém věčném pokoji. 
 

Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich strachu a smutku buď s nimi 
a chraň je před nemocí a beznadějí. Ať zakusí tvůj pokoj. 

 

Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a se všemi zdravotníky, kteří se snaží všechny zasažené 
léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. Ty sám je ochraňuj je a dávej jim svůj 
pokoj. 

 

Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost, aby jednali s láskou a skutečným zá-
jmem o dobro lidí, kterým mají sloužit. Dej jim moudrost, aby věnovali prostředky na dlouho-
dobá řešení, která pomohou připravit se na podobné epidemie v budoucnosti a předcházet 
jim. Ať na nich spočine tvůj pokoj, když o něj na zemi společně usilují. 

 

Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto nemocí hodně nebo jen málo, 
Ježíši Kriste, zůstávej s námi. Buď s námi, když bojujeme o životy, a když je oplakáváme. Pomá-
hej nám vytrvat a být připraveni.  Kéž naše úzkosti vystřídá tvůj pokoj.  

 

Ježíši Kriste, uzdrav nás. 
Z webu Raia Proglas - překlad do českého jatzyka P. Tomáš Roule. 
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Promluva sv. Josemaría Escrivá na Zelený čtvrtek ze dne 14. 4. 1960 
uspořádal P. Vít Uher 

 

Liturgie Květné neděle nám klade do úst zpěv: Zdvihněte, brány, své klenby, zvyšte se, prastaré vchody, ať vejde král slávy! Kdo se 
usadí v baště svého sobectví, nevyleze na bojiště. Kdo dobrovolně otevře brány a vpustí Krále pokoje, bude spolu s ním bojovat proti všemu 
ubohému, co kalí zrak a otupuje svědomí. Zvyšte se prastaré vchody! Tato výzva k boji není v křesťanství nic nového. Je to věčná pravda. 
Bez boje není vítězství. Bez vítězství není pokoje. A bez pokoje je radost člověka jen klam; zůstává neplodná, neprojevuje se pomáháním 
lidem, konáním skutků lásky a spravedlnosti, odpuštění a milosrdenství, služby Bohu. 

Dnes máme dojem, že mnozí, jak vně, tak uvnitř církve, nahoře stejně jako dole, přestali bojovat, zastavili osobní boj proti vlastnímu 
selhání a v plné zbroji se dali do otroctví, které ponižuje duši. Toto nebezpečí hrozí nám křesťanům vždy. Proto je nutné, abychom naléhavě 
prosili Nejsvětější Trojici, aby se nad námi smilovala. Když mluvíme o těchto věcech, třesu se při pomyšlení na Boží spravedlnost, utíkám 
se však k milosrdnému Bohu, aby nehleděl na naše hříchy, ale na zásluhy Krista a jeho svaté Matky – která je také naší Matkou – a na 
zásluhy svatého Josefa, který mu byl otcem, i na zásluhy všech svatých. V dnešní den čteme v mešních textech, že Bůh bere křesťana za 
ruku. Všichni můžeme žít v této jistotě, jen budeme-li ochotni bojovat. Ježíš, který vjíždí do Jeruzaléma na ubohém oslu, Ježíš, který je 
králem pokoje, řekl: Nebeské království trpí násilí a násilníci je uchvacují (Mt 11,12). Toto násilí není zaměřeno proti druhým. Je to síla v boji 
proti vlastním slabostem a ubohostem, hrdinství nezastírat si osobní nevěrnosti a odvaha vyznat víru také v nepřátelském prostředí. 

Dnes jako včera se od křesťana očekává, že bude žít hrdinně. Hrdinně ve velkých bojích, je-li to nutné. Hrdinně v malých všedních 
věcech, což bude častější. Když budeme neustále s láskou a v tom, co je zdánlivě bezvýznamné, bojovat, potom Pán svým dětem přispěje 
jako láskyplný pastýř: Já budu pást své stádo, já jim dám odpočinek – praví Pán, Hospodin. Budu hledat ztracené, zpět přivedu rozptýlené, 
obvážu zraněné, posílím slabé (...) V bezpečí budou bydlet na své půdě. Poznají, že já jsem Hospodin, až zlomím tyče jejich jařma a 
vysvobodím je z moci otrokářů (Ez 34,15–16.27).  

Bylo před velikonočními svátky. Ježíš věděl, že přišla jeho hodina, kdy měl přejít z tohoto světa k Otci. A protože miloval svoje, kteří 
byli ve světě, projevil jim lásku až do krajnosti (Jan 13,1). Tato slova svatého Jana čtenáři jeho evangelia oznamují, že se v tento den stane 
něco velkého. Podobně uvádí ve své zprávě svatý Lukáš: Toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto velikonočního beránka, dříve než budu 
trpět (22,15). Začněme tím, že už teď budeme prosit Ducha svatého, aby nám pomohl pochopit každé slovo a každý pohyb Ježíše Krista: 
protože chceme žít nadpřirozeně, protože nám Pán oznámil, že se chce dát za pokrm našim duším, a protože poznáváme, že jedině on 
má slova věčného života (Jan 6,68). Ve víře vyznáváme s Šimonem Petrem: My jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten Svatý Boží (Jan 6,69). 
A právě tato víra, jestliže ji spojíme se zbožností, nám dovolí napodobit v tomto rozhodném okamžiku odvahu svatého Jana: přiblížit se k 
Ježíši a opřít hlavu o Mistrovu hruď (srov. Jan 13,25), o hruď Mistra, který miluje své učedníky horoucí láskou, a – jak jsme právě slyšeli – 
bude je milovat až do konce. Každý pokus třeba jen přibližně vyložit tajemství Zeleného čtvrtka prozrazuje naši neschopnost. Ale není zase 
tak těžké vytušit, co cítilo Ježíšovo srdce v onen večer, poslední večer, který prožil s apoštoly před svou obětí na Kalvárii. 

Připomeňte si lidskou zkušenost, například loučení dvou lidí, kteří se milují. Chtěli by být navždy spolu, ale nějaká povinnost je nutí, 
aby se od sebe vzdálili. Nejraději by se nikdy neodloučili, ale není to v jejich moci. Protože lidská láska, i ta největší, naráží na hranice, musí 
si zde pomoci znamením, třeba fotografií, na kterou napíší tak ohnivé věnování, až máme dojem, že papír musí shořet. Více nemohou 
udělat, neboť moc lidí nesahá tak daleko jako jejich láska. Ale to, co nemůžeme my, může Pán. Ježíš Kristus, dokonalý Bůh a dokonalý 
člověk, nám nezanechává znamení, ale skutečnost. Zůstává zde on sám. Odejde k Otci, a přece bude u lidí. Dává nám dar, kterým bychom 
si na něj zachovali živou vzpomínku, například obraz, jehož obrysy časem vyblednou, nebo podobenku, která zežloutne a připadá těm, 
kteří nebyli při tom, bezvýznamná. On sám je zde skutečně přítomen pod způsoby chleba a vína: přítomen se svým tělem, se svou krví, se 
svou duší, se svým božstvím. 

Radost Zeleného čtvrtku 
Snadno pochopíme, proč křesťané ve všech dobách chválili svatou hostii. Chvalte, ústa, vznešeného těla Páně tajemství, chvalte předrahou 
krev jeho, kterou z milosrdenství, zrozen z lůna panenského, prolil král všech království. S úctou se chceme klanět skrytému Bohu. Je to 
Ježíš Kristus, který se narodil z Panny Marie, z jehož probodeného boku vytryskla krev a voda. Je to posvátná hostina, ve které přijímáme 
Krista. Koná se památka jeho umučení, mysl se naplňuje milostí a dostává závdavek budoucí slávy. Církevní liturgie v krátkých slokách 
shrnuje vrcholné okamžiky tohoto příběhu o planoucí lásce, kterou nám dává Pán. Bůh naší víry nežije ve vytržení, neshlíží nezúčastněně 
na náš osud, bídu a nouzi. Je to Otec, který tak miluje své děti, že posílá na svět Slovo, druhou osobu Nejsvětější Trojice, aby se toto Slovo 
stalo tělem, zemřelo za nás a vykoupilo nás. Je to tentýž milující Otec, který nás teď jemně přitahuje k sobě působením Ducha svatého, 
přebývajícího v našich srdcích. 

Radost Zeleného čtvrtka má kořeny zde: v poznání, že se Stvořitel v přebohaté lásce sklání ke svým tvorům. Jako by tolik důkazů 
jeho milosrdenství nestačilo, ustanovuje náš Pán Ježíš Kristus eucharistii, abychom mohli být stále blízko u něho, a – pokud zde můžeme 
vůbec něco pochopit – protože ho žene láska, které nic neschází, k tomu, aby nebyl bez nás. Trojice se zcela sklání v lásce k člověku, který 
je povznesený na rovinu milosti, stvořený podle jejího obrazu a podoby (srov. Gn 1,26); vysvobodila člověka z hříchu – z hříchu Adamova, 
který přešel na celé lidské pokolení, a z osobních hříchů každého jedince – a touží po tom, aby přebývala v naší duši: Kdo mě miluje, bude 
zachovávat mé slovo a můj Otec ho bude milovat a přijdeme k němu a učiníme si u něho příbytek (Jan 14,23). 
  



 

VELIKONOCE 10 
 

SLOVO SVATÉHO OTCE K VELIKONOCÍM 2020 
 

Vskutku neobvykle slavíme Svatý týden, který ukazuje a obsahuje 
poselství evangelia o Boží lásce, jež nezná hranic. I v tichu vašich 
měst ať zazní velikonoční evangelium. Apoštol Pavel říká: Umřel za 
všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sobě, ale pro toho, který 
za ně umřel a vstal z mrtvých. Ve Zmrtvýchvstalém Ježíši život pře-
mohl smrt. Tato velikonoční víra živí naši naději. Chtěl bych ji s vámi 
sdílet. Je to naděje lepšího času, kdy se polepšíme a budeme ko-
nečně svobodní od zla a této pandemie. Je to naděje, která ne-
klame; není to přelud, je to naděje. 

Jedni vedle druhých v lásce a trpělivosti můžeme v těchto dnech připravovat lepší čas. 
Pohlaďte děti, trpící i staré lidi. Řekněte jim, že papež jim je nablízku a modlí se, aby nás 
brzy všechny Pán zbavil zla.  
A vy se, prosím, modlete za mne. Brzy nashledanou. 

Radio Vaticana 4. 4. 2020 
 

 
 

Z velikonoční poezie:  Hymnus „Aurora caelum purpurat“ (breviář) 
 

1  Jitřenka rdí se růžemi,  
nebesa zvučí písněmi,  
zní světem jásot vítězný,  
úpí jen žalář pekelný.  
 

3  Ač zavalen byl balvanem  
a silnou stráží obklopen,  
hle, Vítěz vyšlý ze hrobu  
jde v triumfálním průvodu. 

5  Buď věčně, Kriste, věrným svým  
plesáním velikonočním.  
Nás, milostí tvou vzkříšené,  
vem k oslavě své vítězné.  

2  Vždyť statečný a mocný král,  
jenž síly smrti pošlapal  
a brány pekel vyvrátil,  
nám hříšným viny odpustil.  
 

4  Je konec všemu úpění,  
bezmocný nářek peklem zní:  
Náš Pán už z mrtvých slavně vstal,  
jak zářný anděl zvěstoval.  
 

6  Ježíši, každý tvor tě chval,  
neboť jsi slavně z mrtvých vstal,  
i Otce, Ducha milosti  
ať věčně všechno tvorstvo ctí. 
Amen.  

 

 

Ze staré Velikonoční homílie 
 

Spasitelovo umučení znamená spásu pro život člověka. Proto také chtěl za nás zemřít, abychom 
v něho věřili a žili navěky. Chtěl být na čas, čím jsme my, abychom dosáhli jeho věčnosti, kterou nám 
slíbil, a žili navždy s ním.  
     Právě to je milost nebeských tajemství a to je dar velikonoční, v tom je žádoucnost hlavního 
svátku roku a počátek všeho, co se rodí.  
     Proto ti, kdo se zrozením v koupeli života narodili svaté Církvi, znovuzrození jako čisté děti, v ne-
vinnosti duše hlasitě jásají. Proto otcové a matky plodí skrze víru nesčetné mladé pokolení.  
     Proto září pod stromem víry z hlubin čistého pramene jas svící. Proto jsou pokřtění posvěcováni 
nebeskou milostí a živí se slavným tajemstvím duchovního hodu.  
 To znamená, že kdo ve všem následuje Krista, dojde v jeho stopách až ke trůnu věčného života.  

Proto jediný lid, který chová svatá Církev ve svém lůně, v bratrském společenství vzývá jediného 
Boha v Trojici a zpívá s prorokem žalm velikonočního svátku:  

Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho! 
 

Liturgia horarum 
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Pastýřské slovo k Velikonocům v čase těžké a bolestné zkoušky 
 

Milí diecézáni, kněží, jáhni, řeholnice a řeholníci, sestry a bratři, 
drazí přátelé, především však vy nemocní, nejen coronavirem, ale i 
vy, ohrožení nakažením v domácí, či celkové karanténě. Zdravíme 
vás s přáním Kristova pokoje, který přináší smír, útěchu a odvahu. 

Vícekrát jsme se v těchto dnech vyjadřovali v různých rovinách 
a médiích k dané situaci, kterou považujeme za těžkou zkoušku, 
kterou na nás sesílá milosrdný Bůh, ke kterému voláme Otče a kte-
rému na nás záleží. Někteří z vás objímají v bolestech kříž nemoci, 
opuštěnosti, či v úzkosti. Objímáte-li Kristův kříž, možná se ve vás 
ozývá Ježíšovo zvolání: Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?  
Není to zoufalství, nejsou to pochybnosti vaší víry, ale naopak! Je to 
volání po Něm, po Jeho náruči, po Jeho slovech útěchy.  

Nezapomeňme na poslední Ježíšova slova: Otče, do tvých rukou..! A dejme mu všechno! 
Ne, nebojte se, jsme s vámi a voláme s vámi k nebeskému Otci Všemohoucímu. Naše soli-

darita je snad i viditelná. Otec biskup Karel se solidarizoval s vámi, kteří jste v největším utr-
pení. Modleme se za sebe navzájem. Můžeme pozorovat a reflektovat kolik zbytečných a ne-
užitečných sporů jsme vedli spolu, nebo ještě vedeme. Jsme opravdu světlem a solí? Zpytujme 
svědomí a vstupme do Svatého týdne a velikonočního Třídenní s otevřenýma očima a srdcem 
očištěným v pravé pokoře. Buďme s naším Pánem, naslouchejme a snažme se porozumět jemu 
a jeho učedníkům a učednicím. Patříme k nim a máme ho také jako oni následovat. 

Dostali jste tolik informací a návodů k prožívání Velikonoc v době epidemie, že není třeba, 
abychom něco dalšího připomínali. Sdělovací prostředky nám ukazují, že jsme malé stádo 
v malé české kotlině, ale moravské Úvaly a slezské Beskydy jsou s námi v jednotě víry a mod-
litby.  
Při pohledu na Kříž, až otřete slzy s očí, uslyšíte slova Maří Magdaleny: „Viděla jsem Pána!“  

Přejeme Vám všem a v modlitbě vyprošujeme pravou velikonoční radost a sílu!  
Žehnají vám:  

+ Dominik kardinál Duka OP arcibiskup pražský a primas český 
+ Zdenek Wasserbauer generální vikář 

+ Václav Malý pomocný biskup 
spolu s Otcem biskupem Karlem Herbstem na nemocničním lůžku 

Praha, Velikonoce L.P. 2020 
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Výraz ALELUJA 
Výraz „aleluja“ pochází z starého hebrejského výrazu halelú-jáh, který znamená oslavujte Pána, 
chvalte Pána. Tento výraz obsahuje i kratší podobu Božího jména (yh, „jáh“). Latinská podoba zní 
alleluia, z níž vznikl i výraz používaný v českém jazyce. Tento výraz se v různých obměnách vyskytuje 
primárně ve starozákonních žalmech. Následně jej převzala i novozákonní křesťanská církev. 
V katolické Církvi je výraz aleluja charakteristický především pro velikonční dobu. Proto se v postním 
předvelikonočním období v liturgii nepoužívá vůbec, aby pak v plné síle mohl slavnostně zaznít o 
Velikonoční vigílii, kdy Církev chválí Boha za vzkříšení Krista. Již dva tisíce let jsou Velikonoce ústřed-
ním svátkem církevního roku. Celých 50 dní po Velikonocích a každou neděli v roce slaví křesťané 
vzkříšení Ježíše Krista a radují se z toho, že skrze vzkříšení máme podíl na naplněném životě Krista i 
my. Výrazem této radosti jsou právě i zpěvy obsahující Aleluja.                       dle internetových stránek 
 

 

Vzpomínka 
Přenesme se o rok zpět – do času Velikonoc 2019. Zelený čtvrtek připadl na 
18. duben. Večerní mši sv. jsme sloužili v kostele sv. Anny společně s profeso-
rem P. Václavem Wolfem. Stejně tak jsme společně slavili Velkopáteční ob-
řady, i když na panu profesorovi již byla znatelná velká únava. Přesto jsme 
však liturgickou službu vykonali bez nějakých velkých problémů. A tato litur-
gická služba byla poslední v jeho životě. Na Bílolu sobotu již do kostela nepři-
šel a ve čtvrtek po velikonoční neděli zemřel. 
Je v tom všem veliká symbolika: Naposledy jsme jej viděli na Velký pátek, kdy 
donesl kříž celého svého života až na Kalvárii, kde mohl s Kristem zvolat Do-
konáno jest. A věříme, že radostné Aleluja již zpíval v Ježíšově velikonoční ra-
dosti. 
Pane profesore, vzpomínáme a modlíme se za Vás. 

P. Antonín Ježek 
 

 

Velikonoční pondělí 
Velikonoční pondělí (liturgicky Pondělí v Oktávu velikonočním) je dnem, který 
následuje po neděli Zmrtvýchvstání Páně. V českém prostředí je spojeno s nej-
různějšími lidovými tradicemi a zvyklostmi k oslavě začínajícího jara.  

 

Církevní oslava Velikonoc má zcela jiný rámec, jímž je Kristovo vítězství nad 
smrtí – základní bod celého křesťanství. Velikonoční pondělí je v pořadí druhým dnem velikonočního 
oktávu (osmidení), kdy křesťané prožívají velikonoční radost z vykoupení. Z liturgického hlediska je 
pondělí rovnocenné následujícím dnům oktávu, ale historicky došlo k tomu, že pouze pondělí zů-
stalo dnem pracovního klidu. V minulosti bývalo zvykem, že po významných svátcích následoval 
jakýsi volný den – odtud např. svátek sv. Štěpána 26. prosince, popř. v některých zemích i Pondělí 
svatodušní. Tyto volné dny po svátcích doprovázely různé lidové zvyky, které byly součástí běžného 
života.  

V českých zemích i na Slovensku je zvykem chodit s pomlázkou na velikonoční koledu, spojenou 
s odměnou pro koledníky; tradičně to jsou velikonoční vajíčka nebo malované kraslice. Vejce je totiž 
symbolem zárodku života, jehož vzkříšení se právě o Velikonocích slaví. A o pomlázce se zmiňuje již 
pražský kazatel 14. století Konrád Waldhauser.                                                                                zdroj: internet 
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