
Požehnané Velikonoce 

…ať je v srdcích každého z Vás opět vzkříšen Kristus!  

 

Milí moji farníci,  

když jsem na začátku roku plánoval Velikonoční obřady, nikoho z nás nenapadlo, že nebudou. 

Tak moc jsme se těšili, že strávíme Svatý týden spolu v kostelích, znovu se zaposloucháme do 

pašijí, uctíme svatý kříž, v sobotu přijdeme k hrobu a konečně za zvuku zvonů a zvonků 

uslyšíme Aleluja. Ve vigilii obnovíme svůj křest a společně si popřejeme k největšímu 

křesťanskému svátku s novou přítomností Krista v naší duši. Možná je teď v našich srdcích 

prázdno a smutno, že Krista nepotkáváme v eucharistii, protože nemůžeme jít k přijímání 

v kostele. Pokud naše touha po něm neustále hoří, je ten, který zemřel a byl vzkříšen stále 

s námi. Přijímáme tak Krista naší touhou po něm. (Eucharistie touhy). A i On nás svou 

nekonečnou láskou objímá a touží po každém z nás a po naší spáse.  

Blíží se konec postní doby a my jsme v tomto čase vždy normálně přijali svátost smíření, 

dnes to není možné. Řada z vás se ptá, jak se mám vyzpovídat, když nemohu navštívit svého 

kněze a zpovědníka, protože nemohu vycházet z domovu. Papež František říká: Je to velmi 

jasné, když nemůžete za knězem a vyzpovídat se, mluvte s Bohem. On je Váš Otec (zpověď 

touhy). Z celého srdce jej proste za odpuštění, vyslovte před ním svou lítost. Slibte mu: Jak 

to bude možné, později se vyzpovídám, ale odpust mi už nyní. A okamžitě obdržíte opět boží 

milost.  

Květnou nedělí – začíná Svatý týden, kdy čteme pašije a připomínáme si Ježíšův slavný vjezd 

do Jeruzaléma. Květnou se nazývá proto, že lidé Ježíšovi na cestu mávali ratolestmi. Ten den 

se v kostele světí ratolesti, na našich zemích jsou to většinou kočičky (vrba jíva). 

Zkuste se začíst v evangeliích anebo jen tak rozjímat u četby nebo u divadelního zpracovávání 

pašijí, v televizi nebo na internetu. Vyprávějte svým dětem ten dávný příběh velikonoční a 

předávejte poselství evangelia svým vyprávěním hlavně vy starší, ať Ježíš může neustále 

přicházet i k těm nejmenším.  

Zelený čtvrtek – Na večer Zeleného čtvrtku začíná tzv. Velikonoční triduum (třídenní). 

Připomínají se dvě hlavní události: 1. Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje apoštolům 

nohy, ustanovuje tajemství eucharistie a zároveň je zrazen Jidášem. 2. Ježíšova modlitba v 

Getsemanské zahradě a jeho zajetí...  

Připomeňte si poslední večeři Páně a ustanovení eucharistie … Ježíš zasedá spolu se svými 

apoštoly ke slavnostnímu stolu…Potom vzal chléb, vzdal díky, lámal ho a dával jim se slovy: 

„To je mé tělo, které se za vás vydává. To konejte na mou památku!“ Stejně tak vzal i kalich, 

když bylo po večeři, a řekl: „Tento kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, která se za 

vás prolévá.“ (Lk 22,14-16.19-20)  



Buďte s Pánem ve svých soukromích Getsemanech . Promlouvejte s Bohem jako Ježíš. 

Žijeme ve strachu a úzkosti stejně i Ježíš, měl strach a trpěl úzkostí, zda to zvládne, ale Ježíš 

přesto důvěřoval Otci a šel vstříc jeho vůli. Snažme se být jako Kristus a důvěřujeme Bohu.  

Dopoledne na Zelený čtvrtek se v katedrálách setkávají kněží se svým biskupem a obnovují 

své kněžské sliby. Zároveň se světí posvátné oleje, které se používají po celý rok při udílení 

svátostí. Letos po dlouhé době možná i od války po prvé se tato svěcení konat nebudou. 

V tomto dni prosím vzpomeňte také na nás na kněze také ty řeholní. Prosím Vás za modlitbu. 

Vzpomeňte na všechny kněze, kteří sloužili u nás ve farnosti. 

 

Na Velký pátek nezapomeňte na den přísného postu, vzpomeňte na utrpení Pána Ježíše, 

ztište se a udělejte si doma svou křížovou cestu. To on – Ježíš, šel pro nás na Golgotu s trnovou 

korunou na čele, zbičován a pln bolu k našemu vykoupení. Prosme za všechna ta trápení 

menší, větší i za současné největší trápení - Ježíši prosíme, zbav svět této ničivé pandemie.  

 

V tichosti Bílé soboty si najděte čas a rozjímejte nad pomyslným hrobem Pána Ježíše. Svěřte 

mu všechny bolesti a trable. A konečně …Ježíš vstal z mrtvých a žije v našich srdcích je naším 

světlem a my děti Boží!  Jak se setmí, pokuste se najít svou křestní svíci, zapalte ji a 

zavzpomínejte na svůj křest, pokud si jej pamatujeme. Pomodleme se za své kmotry, 

zapřemýšlejme nad touto svátostí, nad svým životem a o tom, co mi křesťanství přináší. Zda 

jsem Božím dítětem, takovým jakým mám být – křesťanem - šířícím radost a lásku k bližním. 

Zda chodím ve stopách Ježíše. 

 

Na Velikonoční neděli se podívejte na slavnostní bohoslužbu, určitě bude mnoho 

způsobů, jak prožít tento sváteční den. V duchu starobylé tradice požehnejte velikonoční 

pokrmy.  

Moji milí farníci, ať radost vzkříšeného Krista zůstává ve vašich srdcích neustále nejen v době 

velikonoční.  

Nemějte strach a modlete se k našemu Pánu, jak řekl Svatý otec, teď jsme na jedné lodi, 

důvěřujme Bohu, On nás povede touto bouří správným směrem. Buďme trpěliví a přijmeme 

Boží plán, který neustále sám Pán realizuje pro naši spásu. 

 

Snažme se v modlitbě odevzdávat Pánu vše, co máme ve svém srdci a Bůh ať nás vede nejen 

tímto Svatým týdnem ale neustále, ujišťují Vás o své blízkosti s Vámi.  

 

Žehnám ze srdce 

Váš farář Ondra 

 



 

K velikonočnímu zamyšlení … 

 

(Eucharistie touhy) 

V tradici církve najdeme takzvané „duchovní přijímání“, inspirované vírou a milující touhou 

po uskutečnění a trvalém růstu trvalé jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle učení církve je 

toto „duchovní přijímání“ skutečným osobním setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, 

kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního - fyzického - přijímání této svátosti. 

Duchovní přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů nemohou 

přijmout Krista pod způsobem chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s živým Pánem, 

prosbou, kterou dobrý Bůh slyší a vyslyší.  

Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh 

a člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez 

tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní 

svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se 

mnou a nedopusť, abych se od tebe odloučil.   (Kancionál 042) 

 

Žehnání pokrmů o Velikonocích 

Souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Tyto 

pokrmy pak bývaly o Velikonocích požehnány pro jejich první domácí použití. Zvláštní 

symboliku má velikonoční vajíčko – symbol života a velikonoční beránek – symbol 

Zmrtvýchvstalého Beránka Božího. Pro žehnání jsou vhodné jakékoliv pokrmy, zvláště pak 

velikonoční vajíčka, beránci, mazance a tak podobně. Žehnání pokrmů připomíná, že 

společenství se Zmrtvýchvstalým Kristem u eucharistického stolu má pokračovat doma v 

hostině lásky – agapé. 

Žehnání, žehnat, požehnat „dobrořečit“. Žehná a dobrořečí se kdeco a kdekdo. Slovo je velmi 

mocné. Může zranit i zabít, může hojit a dát život. Gesto doprovázející slovo ještě umocňuje 

význam slova. Proto nad věcmi, osobami, událostmi se pronáší slovo doprovázené gestem. 

Protože je to dobro - řečení. Jedná se o slovo dobré, slovo, které dává věci, osobě, události 

dobré nasměrování. 

 

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ŽEHNÁNÍM A SVĚCENÍM? 

Svěcení je trochu něco jiného než žehnání. Být posvěcen znamená být vyjmutý z profánního 

užívání. Už se také nesvětí kdeco a kdekdo. Například svěcená voda se více nepije nebo se 

nevylévá do umyvadla. Na posvěcených olejích si neusmažíte řízky a okolo posvěceného 

oltářního stolu se křesťané shromažďují ke slavení mše, a ne k jídlu. 

 



Žehnání pokrmů na Boží hod velikonoční.  (texty z Benedikcionálu) 

Čtení Božího slova - Lk 24, 37-41 

Slova svatého evangelia podle Lukáše. 

Učedníci se zděsili a ve strachu se domnívali, že vidí ducha. Řekl jim: „Proč jste rozrušeni 

a proč vám v mysli vyvstávají pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé nohy: vždyť 

jsem to já sám! Dotkněte se mě a přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, jak to 

vidíte na mně." A po těch slovech jim ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však tomu 

pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?" 

Žehnací modlitba 

Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým učedníkům a jedl jsi s nimi. Také nás zveš k 

svému stolu a slavíš s námi hostinu. Prosíme tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením 

tvého« požehnání a tvé lásky. Přijmi pozvání do našich domovu. Zůstávej s námi a dej, 

ať stále zakoušíme tvou přítomnost a tvé požehnání. Posiluj v našich domovech 

vzájemnou lásku, která pramení z tvého velikonočního vítezství nad smrtí, zlem a 

hříchem. Doveď nás všechny až k stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ na věky 

věků.  Odpověď: Amen 

Zpověď touhy 

Tam, kde se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je 

třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade všechno, 

vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen 

projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím jít co nejdříve ke 

svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných (srov. KKC, č. 1452).“ 

 

Velikonoce s papežem Františkem živě v TV Noe. 

5. dubna 2020 - Květná (pašijová) neděle 

11:00 - mše svatá - Svatý otec zahájí Svatý týden obřady Květné neděle 

9. dubna 2020 - Zelený čtvrtek 

Mše svatá se svěcením olejů se konat nebude 

18:00 - mše svatá na Památku Večeře Páně (Missa in Coena Domini) 

10. dubna 2020 - Velký pátek - Památka Umučení Páně 

18:00 - liturgie Velkého pátku se zvláštním úmyslem přímluv za nemocné a za ty, kdo se 

ocitli v mimořádných nesnázích 

21:00 - Křížová cesta na nádvoří Svatopetrské baziliky 

11. dubna 2020 - Bílá sobota 

21:00 - Velikonoční vigilie 

12. dubna 2020 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

11:00 - mše svatá, v jejímž závěru udělí papež František požehnání Urbi et Orbi 

 

Na Květnou neděli (11 - 16 hod) si můžete vyzvednout požehnané 

ratolesti (kočičky) v kostele sv. Máří Magdaleny.  


