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Drazí farníci,
připravujeme se na slavení Velikonoc. Datum Velikonoc se řídí datem prvního jarního
úplňku. Neděle Hodu Božího velikonočního je
vždy po prvním jarním úplňku. Pokud první
jarní úplněk připadne na neděli, slaví se Velikonoce až další neděli. Datum kolísá od 22. 3.
do 25. 4. Velikonoce jsou svým původem svátky
jara. Před cca 3500 lety dali ale kananejskému
svátku jara zcela nový význam Židé svým svátkem Paschy: oslavou vyvedení a osvobození
židovského národa z egyptského otroctví.
Před dvěma tisíci lety pak Velikonoce dostaly
současný význam Kristovou smrtí a zmrtvýchvstáním.
Křesťanská spiritualita kladla při uvažování
o Ježíšově díle spásy důraz střídavě jednou na
prvenství kříže, jindy na prvenství zmrtvýchvstání. Naše západní tradice zdůrazňovala z různých
důvodů prvenství kříže. Je jasné, že velikonoční
tajemství ve svém celku zahrnuje Kristovu smrt
a jeho zmrtvýchvstání jako dva krajní body
jeho tajemství, vrcholné momenty jeho spasitelného a vykupitelského poslání. V prvních
třech staletích slavili křesťané jediný svátek, a to
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V slunném únorovém ránu,
tvrdém jako z porcelánu,
ptáče pod okny mi tiká,
volá srdcí zahradníka;
tiká tichem beze břehů,
úzkost po hladinách sněhu
neúprosných rozbíhá se,
rozpuštěna v táhlém hlase
osamělém... Velkonoce,
žel, jen jedenkrát jsou v roce,
nouze jest o vykoupení
větší nežli o chléb denní,
jehož nelze polykati
pro bolest, jež s vášní katí
hrdlo hladové nám svírá...
Pane, nedávej nám štíra,
dej nám aspoň drobty psíků,
rozhřejí se na jazyku,
který div se nevzňal kvíle...
Kraj jest jako vejce bílé
černě prožíhané stromy.
Kdy se skořápka rozlomí,
kdy jak poupě rozevře se,
jako zamrzlá tůň v lese,
a kdy ptáčeti, jež tiká,
ozve se hlas zahradníka,
který, shodiv sníh a plátna,
oděn v ran roucha brunátná,
náhle osvítí nám stezku
v dlani květem snu a blesku?
(Rty a zuby, 1925)
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velikonoční vigilii. Slavili ho padesát dní. Během nich si připomínali čtvrtek,
pátek a svatou sobotu, neděli zmrtvýchvstání, nanebevstoupení a letnice. Smrt a
zmrtvýchvstání jsou dvě tváře téhož tajemství spásy. Co znamenají Velikonoce
pro nás vyjádřil sv. Augustin slovy: „Jak jsme byli jeho smrti zasetí, tak jeho
vzkříšením klíčíme. Tím, že se vydal napospas smrti, uzdravuje hřích, svým zmrtvýchvstáním vrací spravedlnost“. Kdo žije v Kristu, žije velikonoční život. Kříž
není cíl, je cesta, kterou procházíme k Otci. Počátkem této cesty spásy je křest.
Křesťanův život je rozvíjení křtu. Velikonoce nám dávají dost světla, abychom putovali údolím stínů plni síly, důvěry a odvahy. (Johannes B. Brantschen).
To vám přejeme.
P. Michal Pulec a P. Tomasz Piechnik

Poutní zájezd do Fátimy a Santiaga de Compostela.
V roce 100. výročí zjevení Panny Marie pasáčkům Jacinty, Františka Martovy a Lucie Santos jsem se zúčastnil poutního zájezdu do Fátimy a Santiaga
de Compostela. Tento poutní zájezd byl doprovázen kněžími z diecéze královohradecké a arcidiecéze pražské. Nejprve byla cesta do Santiaga s prohlídkou katedrály svatého Jakuba Staršího a účasti na mši svaté, které se koná
pravidelně denně v poledne v zaplněné katedrále stovkami poutníků, což má
velký duchovní rozměr, kteří přicházejí do Santiaga různými svatojakubskými cestami, které jsou značeny škeblemi, podle legendy, když byly ostatky
sv. Jakuba převezeny z Jeruzaléma zpět do míst, kde byl jako misionář a na
místě přistání jeho bárky bylo plno škeblí a proto škeble je znakem poutníků.
Další z míst návštěvy bylo město Coimbra s nejstarší univerzitou portugalsky mluvícího světa, která byla založena r. 1290. Následovala prohlídka katedrály sv. Velha, kostela Santa Gruz s dostatkem času na adoraci a rozjímání,
kterou jsme plně využili. Na květnou neděli jsme byli ve Fátimě, kde byla
velká slavnost. Začínala v kapli Zjevení, kde i čeští kněží v českém jazyce
předříkávali růženec za účasti snad tisíce věřících pak sloužili mši svatou
v českém jazyce. Následoval průvod se sochou Panny Marie pozdravovaný několika desítkami tisíci věřících z celého světa, kolem nové baziliky
Nejsvětější trojice až k bazilice Panny Marie Růžencové, kde byla slavnostní
mše svatá opět za účasti našich kněží, Byl to velice emotivní zážitek nejenom
pro mne, ale pro všechny spoluúčastníky našeho zájezdu. Na pondělí byla
připravena mše svatá v Bazilice Panny Marie Růžencové pro náš poutní zájezd,
kdy celebranti byli naši kněží. Přestože mše svatá byla velmi brzo ráno nikdo
„nezaspal“ a překvapením bylo, že přišlo na mši svatou ještě několik desítek
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poutníků z jiných zemí. Také jsme prošli celou křížovou cestu, která spojuje
místa Zjevení. Velice dobře upravená jednotlivá zastavení vedly nejen k adoraci a zamyšlení a setkání s Pánem. I v dalších dnech jsme navštívili klášter
Batalha, Alcabaca, Nazaré a i nejzápadnější pevninský výběžek Portugalska
a kontinentální Evropy. V každém klášteře byla možnost adorace a ztišení.
Byla rovněž návštěva hlavního města Portugalska Lisabonu, kde na protějším
břehu řeky Tejo se tyčí socha Krista Krále, který rozpíná paže nad Lisabonem.
Je replikou Krista Spasitele v Riu de Janeiro. I klášter sv. Jeronýma v Lisabonu
je úchvatný, stejně tak památník mořeplavců na břehu řeky Tejo. Po závěrečné
večeři jsme si společně vyjadřovali své dojmy, našli nová přátelství, povídali o
společenství v jednotlivých farnostech. Před cestou zpět do Prahy naši kněží
sloužili v hotelu, kde byla kaple, mši svatou s prosbou za šťastný návrat., kdy
hlavním celebrantem byl Th Mgr. Zbigniew Grzyb z Krásné Hory nad Vltavou z arcidiecéze pražské. Všichni účastníci tohoto poutního zájezdu stejně
jako já se domů vraceli s velice dobrým zážitkem a navázáním mnoha nových
přátelství z jednotlivých diecézí a farnostech a poděkováním vedením cestovní
kanceláře, dále pak kněžím, kteří nás doprovázeli a celkově jsme po dobu 10
dnů prožili velice hodnotné duchovní společenství a těšili se na zářijové oslavy,
kdy čeští biskupové přivezou do Čech sochu Panny Marie se kterou budou
putovat pro vybraných farnostech. I této cti se dostalo nám, kdy oslava byla
na Klokotech. V roce 2013 v závěru roku víry a Cyrilometodějského jubilea
jsem se zúčastnil národní pouti České republiky zájezdu do Izraele za účasti
biskupů z Čech, Moravy a Slezska. Z obou zájezdů jsem se vracel vždy plný
nových dojmů, které jsem předával na besedách farníkům v naší farnosti. I
v letošním roce se připravuji na zájezd do Říma s účastí na Generální Audienci
se Svatým otcem Františkem.
Účastník poutního zájezdu František Bumba – farnost Planá nad Lužnicí

Sobota na Lomci ve znamení dobrodružství

7. 4. 2018 Lomec u Vodňan
První dubnová sobota na Lomci zve především Orly, horolezce a sportovce, ale nejen je…
Program:
• 14:00 Zaparkuj a hrej si – dobrodružná hra pro děti a rodiče v blízkosti kostela.
• 15:00 Beseda s horolezcem Márou Holečkem
• 17:00 Kněz, horolezec a skaut Josef Prokeš bude při mši svaté vzpomínat na
zemřelé kamarády horolezce a bude prosit za dobré návraty všech.
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17.30 Adorace
18.00 Mše sv., nešpory
08.00 Ranní chvály
8.30 Modlitby matek

10.15 Mše sv. s průvodem

Sezimovo Ústí
8.00 Mše sv. s průvodem

Planá nad Lužnicí

18.00 Mše sv.
16.00 Mše sv.
18.00 Mše sv.
v klášterním kostele
9.00 Křížová cesta
08.00 Ranní chvály
v klášterním kostele
Velký pátek
15.30 Křížová cesta
16.00 Velkopáteční obřady
18.00 Velkopáteční obřady
16.00 Velkopáteční obřady
v klášterním kostele
21.00 Velikonoční vigilie
Bílá sobota
v klášterním kostele
8.30 Slavnostní mše sv. v klášterním
Slavnost
kostele se křtem Ábela Horvátha
10.15 Mše sv.
8.00 Mše sv.
Zmrtvýchvstání Páně
18.00 Mše sv. v klášterním kostele
8.30 Mše sv. v klášterním kostele
Velikonoční pondělí
10.15 Mše sv.
8.00 Mše sv.
Večerní Mše sv. není!

Večerní Mše sv. není!

Tábor
8.15 Svěcení ratolestí a průvod
od děkanského kostela
8.30 Mše sv. v klášterním kostele
18.00 Mše sv. v klášterním kostele

10.00 Mše sv.

10.00 Mše sv.

18.00 Velkopáteční
obřady

16.00 Mše sv.

10.00 Mše sv. s průvodem

Malšice
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