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Milíí bratrři a sestry,

postníí doba postupuje a my se ocitaíme na prahu Svateího tyídne. O Kveř tneí  nedeř li 
budeme slavit slavnyí  Kristuů v vjezd do Jeruzaleíma a cřííst pasř ijovyí  prřííbeřh o Jezř íísřoveř
odsouzeníí a smrti. Liturgicky tíím vstoupííme do strředu tajemstvíí Kristovy smrti a 
zmrtvyíchvstaíníí. Jsme zvyklíí na obvykleí  slaveníí Velikonoc v kostele, nechaíme se 
veíst a neíst liturgiíí tak, jak je prřipravena. Uzř  po neřkolika tyídnech zaíkazu setkaívat 
se v kostele mnozíí pociťujeme, zře naím spolecřneí  slaveníí liturgie chybíí. A bude 
naím chybeř t i o Velikonocíích.

Z druheí  strany je dobreí  si uveřdomit, zře nikdy nebyly Velikonoce daíny jen vneř jsř íím
liturgickyím usporřaídaíníím. Byl a je to cřas vnitrřníích podneř tuů , duů lezř ityích Bohem 
prřipravenyích setkaíníí, prřekvapeníí a novyích zacřaí tkuů . Pozornost na vnitrřníí podneř ty
a Bozř íí doteky vuů bec nemusíí z duů vodu vneř jsř íích omezeníí polevovat. Zkusme doma, 
v rodineř  cři u prříílezř itosti naívsřteřvy blíízkyích prozř íít Velikonoce ve strříízliveí  vneř jsř íí 
formeř  a s otevrřenyím srdcem. 

Vyuzř ijme vzaí cnyí  cřas mimorřaídnyích opatrřeníí a naslouchejme Bohu, abychom 
mohli do budoucna obohatit i vneř jsř íím raímec nasřeho zř ivota z vííry. Maím neřkolik 
tipuů , ktereí  pro tyto dny nabíízíím.

1. Tajemstvíí Velikonoc – od Kveř tneí  nedeř le azř  do Zmrtvyíchvstaíníí Paíneř  – je 
prříílezř itost obnovit svuů j vztah k Trojjedineímu Bohu. Mluvíí se o karikaturaí ch boha. 
K tomu dochaí zíí, kdyzř  si vííru v Boha bastlííme na koleneř . Pokud se daíme ve sveím 
srdci veíst Duchem Svatyím, budeme chtíít proniknout do dííla Jezř íísře – Bozř íího Syna 
a nechaíme se Kristovyím Duchem veíst tak, abychom se ucřili milovat Boha Otce, 
pak naí sř  zř ivot zíískaí  krásnou a laskavou tvaí rř  zř ivenou skutecřnou Bozř íí laí skou. Je 
dobré do zaíkladuů  sveího zř ivota polozř it tajemstvíí Trojjedineího Boha.

2. Modlitba je celozř ivotníí cesta, jak neprřestat vpousřteř t kyslíík Bozř íí laí sky do sveího 
zř ivota. Je mnoho forem modlitby: naucřenaí , spontaínníí, v prříírodeř , v kostele, 
s Píísmem svatyím, s ruů zřencem apod. Zkus najíít tu, kteraí  praíveř  v teřchto dnech a 
tyídnech je pro meř  skutecřneř  autentickou modlitbou, tj. mluvíí mi z dusře. Oprasřme 
ji, pokud upadla v pozapomneřníí, veřnujme se jíí, pokud ji praíveř  objevujeme. 

3. Jeden kneřz z Neřmecka poslal naí sledujíícíí text pochaí zejíícíí z 11. stoletíí: Uznaívanyí
imaím Kalif Al-Hakim nechal v Egypteř  zavrříít kostely na deveř t let. Jednoho dne se 
prochaí zel krřesťanskou cřtvrtíí. Slysřel, jak se krřesťaneí  v kazřdeím domeř  modlíí a 
chvaí líí Boha. Tehdy porucřil: „Otevrřete znovu kostely a ať se krřesťaneí  modlíí, jak 
chteř jíí. Chteř l jsem zavrříít krřesťanskeí  kostely ve vsřech ulicíích, a zatíím zjisřťuji, zře 
jsem tíím v kazřdeím domeř  otevrřel novyí  kostel.“ Tato epizoda ukazuje, zře poctiveí , 
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byť sociaí lneř  zablokovaneí  prostrředíí nevedlo k devastaci spolecřneí  krřesťanskeí  
obce, ale k jejíí obnoveř  na prřirozeneí  rovineř  krřesťanskyích rodin. Proto zkusme 
najíít trřebas velmi jednoduchou formu, jak kazřdyí  den Svateího tyídne doma oslavit.

4. Pro Bozř íí milost – jde o puů sobeníí Ducha Svateího – je typickeí , zře prřinaí sř íí 
dlouhodobeř  pokoj, radost, zdravyí  uí sudek, nadeř ji na cesty tam, kde hrozila 
bezvyíchodnost. Zkusme se proto znovu díívat, rozpomíínat a sníít o zř ivoteř  v Bozř íí 
milosti. V zaíhybech dusříí a srdcíí kazřdeího z naí s je tolik míísta pro mnoho dobryích 
postojuů , naípaduů , malyích gest i velkyích cřinuů !

Beřhem Svateího tyídne budeme míít otevrřenyí  kostel (na mrříízř ) od raína do vecřera, 
abyste mohli prřijíít a pomodlit se. Pokud byste chteř l kdokoliv jíít se pomodlit 
dovnitrř , vííte, kde je na farře zvonek s oznacřeníím faraí rř . To je cesta, jak kostel pro 
soukromou modlitbu snadno otevrříít. Pokud by toto nefungovalo, je zde jesřteř  cřííslo 
603469400.

Obrřady Velikonocřníího trříídenníí – od Zeleneího cřtvrtku, prřes Velkyí  paí tek a Bíílou 
sobotu azř  do Zmrtvyíchvstaíníí Paíneř  – budu slouzř it, dle pokynuů  biskupuů , soukromeř . 
Bude to v cřasech puů vodneř  plaínovanyích (vyveřsřeno na vyíveřsce Pastoracřníí rady 
farnosti). Pro vasř i inspiraci doporucřuji web http://www.liturgie.cz/, kde 
naleznete rřadu uzř itecřnyích podneř tuů : naprř . vsřechny liturgickeí  texty, naívodnaí  
videa, jak jednotliveí  dny Svateího tyídne doma slavit apod. A pokud naleznete neřco
zajíímaveího a uzř itecřneího, posř lete to daí l, sdíílejte s ostatníími. Biskupoveí  vybíízejíí, 
abychom na Bíílou sobotu vecřer po setmeřníí zapaí lili svíícřku, poprř . vystavili obraz 
Jezř íísře Krista na znameníí jeho vííteřzstvíí nad smrtíí. Kdyzř  tak ucřinííme, aby to videř li i 
kolemjdoucíí, muů zře to byí t kraí sneí  sveřdectvíí, zře u naí s doma oslavujeme Kristovo 
vzkrříísřeníí!

Ve spolupraí ci s Jakubem Stratíílkem a rřadou dalsř íích prřipravujeme (uzř  neřkolik 
nedeř l) homilie, ktereí  vaím mohou poslouzř it jako podneř t k hlubsříímu prozř íívaíníí 
Velikonoc (naleznete na www.antonin.cz). A protozře je to spolecřnaí  praí ce pro vaí s 
ostatníí, muů zře naí s i tato malicřkost spojovat dohromady. 

Milíí bratrři a sestry, prřeji vaím vsřem kraí sneí  a pokojneí  prozř itíí Svateího tyídne!

V pokoji Kristoveř

Prokop Brozř
faraí rř

V Hradci Kraí loveí  dne 4. dubna 2020
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