
Odpověď nedělního žalmu: 

Bože můj, Bože můj,  
proč jsi mě opustil?  

 

Kapka rosy z Božího slova: Pašijový příběh o utrpení našeho 
Pána nepotřebuje velkých komentářů. Nejlepší asi je roz-
jímat nad ním s pohledem upřeným na kříž. Až tak da-
leko jsi, Pane, došel kvůli mně… 

 

Květná neděle 
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Pastýřský list 
ke sbírce na kněžské platy 

 

Drazí bratři a sestry, 
vím, že někteří nemáte rádi, když píši o cír-
kevních penězích. Já se k vám v této postní 
době však obracím s pokornou prosbou o 
pomoc. 

Víte, že stát vrátil církvím některé majet-
ky a za některé dává finanční náhradu. Za 
to postupně přestává dávat církvím peníze 
na platy. Letos je to už jen 60 %. Některé 
nekatolické církve si zavedly pravidlo, že 
farnosti si musí zaplatit své duchovní sa-
my. Jiné zavedly povinnost svých věřících 
odvádět církvi deset procent ze svých příj-
mů. My to nechceme dělat příkazem, ale 
musím vás poprosit o štědrou pomoc. To, 
co zatím odvedou farnosti každým rokem 
na biskupství, stačí na necelé jedny měsíc-
ní výplaty. Další výplaty hradíme z toho, co 
vydělá hospodaření biskupství zvláště v le-
sích a v zemědělství. To však stačit nebude.

Od příštího roku zavedeme nový způsob 
vašeho ekonomického zapojení. Pro leto-
šek jen nahradíme velikonoční sbírku na 
bohoslovce, kterých je dnes v semináři 
opravdu málo, velikonoční sbírkou na pla-
ty duchovních. Prosím o vaši štědrost. Zá-
roveň nabízím těm, kdo by mohli využít 
potvrzení o daru církvi ke snížení daně, 
aby svůj dar odevzdali ne v kostele, ale na 
farním úřadě, kde jim bude vystaveno po-
třebné potvrzení. 

Děkuji vám za poctivé prožívání postní 
doby i za vaši štědrost a ze srdce žehnám 
celým vašim rodinám 

arcibiskup Jan
 

 

Z promluv svatého Řehoře z Nazianzu, 
biskupa 

 

Budeme účastni velikonočního hodu Be-
ránkova. Zatím sice ještě obrazně, nicmé-
ně s větší zjevností nežli ve Starém záko-
ně. Neboť Pascha Mojžíšova Zákona, nebo-
jím se to říci, byla jen nejasným předobra-
zem nynějších Velikonoc. O něco později 
ho však budeme účastni dokonaleji a jas-
něji, to až s námi bude Slovo slavit onen 
nový hod v Otcově království, kdy nám 
odkryje a naučí nás znát věci, jež nám nyní 
sdělilo jen neúplně. A slavení velikonoční-
ho hodu Beránkova je stále něčím novým, 
nakolik jsme to nyní schopni chápat. 

My se máme učit chápat, jaké je to hodo-
vání, Slovu přísluší učit a vštěpovat toto 
učení svým učedníkům. Učení je totiž po-
krmem i pro toho, kdo jej poskytuje. 

Nuže tedy, staňme se i my účastnými 
zákona, ale podle evangelia, nikoli podle 
litery; dokonale, ne nedokonale; navěky, 

ne na čas. Zvolme si hlavní město, ne Jeru-
zalém pozemský, nýbrž nebeský; ne tedy 
ten, který je nyní zdupán vojsky, nýbrž ten, 
jejž chválí a oslavují andělé. 

Přinášejme oběti, ale ne mladá telata a 
beránky, jimž rostou rohy a kopyta; na 
těch je mnoho neživého a necitlivého; ale 
spolu s nebeskými zástupy obětujme Bohu 
oběť chvály na nebeském oltáři. Rozhrň-
me první závěs, přistupme ke druhému a 
nahlédněme do velesvatyně. 

A abych řekl to nejdůležitější – obětujme 
Bohu sebe, ano den za dnem obětujme se-
be samé i veškerá svá hnutí. Berme všech-
no doslova, utrpením napodobujme Kristo-
vo utrpení, krví uctívejme krev Kristovu, 
ochotně vystupujme s Kristem na kříž. 

Jsi-li Šimon z Kyrény, vezmi kříž a jdi za 
ním. 

Byl-lis jako zločinec spolu s ním ukřižo-
ván, jakožto dobrý člověk v něm uznej 
Boha. Byl-li on také pro tebe a tvůj hřích 
počítán za jednoho z hříšníků, ty se pro 
něho staň spravedlivým. Padni na kolena 
před tím, jenž pro tebe visí na kříži; a jestli-
že visíš, hleď i ze špatnosti něco získat. 
Smrtí si vykup spásu. Vejdi s Ježíšem do rá-
je, abys poznal, co jsi ztratil. Pohleď na 
tamní krásu a reptala nech i s jeho rouhá-
ním zemřít venku. 

Jsi-li Josef z Arimatie, požádej toho, kdo 
dal Ježíše přibít na kříž, aby ti dal jeho tělo, 
ať máš smírnou oběť celého světa. 

Jsi-li Nikodém, ten tajný noční ctitel Pá-
ně, pomaž jej pohřebními mastmi. 

Modlitba se čtením, 
sobota, doba postní, 5. týden 

 

POBOŽNOST KE SVATÝM RANÁM 
Marii Martě Chambonové (1844-1907), laické ses-

tře v klášteře Navštívení Panny Marie v Chambéry ve 
Francii, Pán Ježíš položil na srdce, aby obnovila po-
božnost k jeho svatým ranám. 

Řekl jí: „Vyvolil jsem tě, abys ve smutných dobách, 
v nichž žijete oživila pobožnost k mému hořkému 
utrpení.“ Potom jí ukázal své rány, v níž se měla učit 
číst jako v knize, a řekl jí: „Neodvracej oči od této 
knihy, naučíš se v ní více, než vědí největší učenci.“ 
Jindy jí Pán řekl: „Moje rány vás zachrání, ony za-
chrání svět. Tvou úlohou je pečovat o to, abych byl 
obzvláště v budoucnosti skrze své rány poznán a mi-
lován. Mnoho času uplyne, než se tato pobožnost 
rozšíří.“ Pán také Marii Martu vedl k tomu, aby vše, 
co sama koná, vkládala do Kristových ran, a tak svým 
činům dávala nekonečnou hodnotu: Má dcero, ponoř 
své skutky do mých ran, a nabudou ceny. Všechny va-
še činy, i ty nejnepatrnější, nabývají nekonečné ce-
ny, jsou-li ponořeny do mé Krve.“ 

Pobožnost ke svatým ranám na normálním růženci. 
 

Úvod: Ó Ježíši, náš Božský Vykupiteli, buď 
milostivý nám i celému světu a slituj se 
nad námi! Bože svatý, silný a nesmrtelný, 
smiluj se nad námi a nad celým světem! 
Můj Ježíši, voláme k Tobě o milost a slito-
vání v nebezpečí naší doby. Přikryj nás svou 
předrahou Krví! Věčný Otče, zapřísahám 
Tě pro Krev Ježíše Krista, Tvého přemilého 
Syna, abys nám prokázal své milosrdens-
tví. Amen. 
 
    

Na zrnkách otčenáše: 
Věčný Otče, obětuji Ti rány našeho Pána 

Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich duší. 
Na zrnkách zdrávasů: 

Můj Ježíši, odpuštění a milosrdenství pro 
zásluhy Tvých svatých ran. 
Závěr: Věčný Otče, obětuji Ti rány našeho 
Pána Ježíše Krista, abys uzdravil rány našich
duší. (3x) 
 

POSTNÍČEK  
Květná neděle – 10. IV. 
Část mše svaté, kterou chceme připome-
nout: Závěrečné obřady – poslání 
Motto: Poslání 

Květná neděle je připomínkou Ježíšova 
vjezdu do Jeruzaléma a toho, co potom ná-
sledovalo. Lidé Ježíše vítali jako svého krá-
le a provolávali mu slávu: „Požehnaný, kte-
rý přichází ve jménu Páně!“ Ale o něco poz-
ději volali na Piláta: „Ukřižuj ho!“ Před-
stavovali si jiného krále, ne toho, který při-
jímá utrpení. Ale Ježíš právě proto přišel, 
aby dal svůj život za všechny a svým zmr-
tvýchvstáním nám otevřel cestu k věčné-
mu životu. Bylo to jeho poslání přijaté od 
Otce.  

Na závěr mše svaté zaznívají slova: „Jdě-
te ve jménu Páně.“ Jestliže jsme se při mši 
svaté osobně setkali s Kristem, nemůžeme 
si to nechat pro sebe. Současně s požehná-
ním přijímáme i poslání, abychom v kaž-
dodenním životě svým jednáním a svou 
přítomností přinášeli Krista do všech míst, 
kde žijeme a kam by on sám chtěl přijít. 
Úkol:  Dobře prožít Svatý týden a Veliko-
noce, udělat si čas pro Boha. 

 

Pondělí 11. IV. 
Jak se chystáš prožít velikonoční svátky? 
 

Úterý 12. IV. 
Pomodli se dnes k andělu strážnému. 
 

Středa 13. IV. 
Pomodli se dnes za všechny, za které 

máš zodpovědnost. 
 

Čtvrtek 14. IV. 
Pomodli se dnes desátek svatého růžen-

ce „který ustanovil Eucharistii“ a poděkuj
Pánu za to, že se nám dává jako pokrm. 

 

Pátek 15. IV. 
Dnes začíná Novéna k Božímu milosr-

denství. Udělej si čas a pomodli se za celé
lidstvo.  

 

Sobota 16. IV. 
Vydej se navštívit Boží hrob a pomodli se 

za všechny, kteří budou o Velké noci po-
křtěni a přijmou svátosti v dospělosti. 
  

 

Kdy se doslova vyplnilo rčení, že „kdo 
jiné-mu jámu kopá, sám do ní padá.“ 

 

Správná odpověď z minula:  
Jabok – Gn 32,23-24  
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