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Milí čtenáři farního zpravoje,
milí věřící, milí Boží přátelé,
na Bílou sobotu o velikonoční vigilii je vždy zvykem na začátku
obřadů rozežehnout planem velikonočního ohně. Ale letos bohužel tento
planem kvůli pandemii se nerozežehnul. Ale měli jsme možnost na Bílou
sobotu večer po setmění či v noci o Veliké noci ve svých domovech za
okno umístit rozsvícenou svící, která právě symbolizuje světlo
vzkříšeného Krista.
Ale nyní jsme vstoupili do velikonoční svátků – velikonoční
radosti. A zde se nám každému může určitě nabízet velmi důležitá
otázka! V čem vlastně tkví velikonoční, respketivě křesťanská
radost? Žili z ní naši bratři a naše sestry v Kristu v celé křesťanské historii, toužíme po ní my a
máme jistě naději, že v její síle budou žít i naši pokračovatelé. Ženy o velikonočním časném ránu
nalezly náhrobní kámen odvalený a hrob prázdný. Jejich první duchovní prožitek velikonoc je
provázen bázní.Sice se sklopenýma očima k zemi, ale již s radostnou jiskérkou ze šťastného
poznání si uvědomují, že opravdu mezi mrtvými, v hrobech, živého Pána najít nemohu. Přece živý
nežije mezi mrtvými. Naplnilo se to, co samy slyšeli a na co nezapomněly – ženy totiž byly též
posluchačkami Ježíšových kázání – kdy On sám opakovaně říkával: „Syn člověka musí být vydán
do rukou hříšným lidem, být ukřižován a třetího dne vstát.“
A jak víme od hrobu se vrátily. Ale nikoliv domů, jako že se nic nestalo a jde se dál; právě
naopak zbožné ženy pospíchaly ke zbylým Ježíšovým učedníkům, aby jim všechno oznámily.
Štěstí a radost se sdílí! Jenže to neměly snadné. Učedníci byli rozuteklí, asi se ještě nestačili sejít,
aby se ze strachu před Židi shromáždili do místnosti za zavřenými dveřmi. Ženy je musely
vyhledat a podařilo se jim to, neboť člověku s radostí v srdci se podaří taříkajíc i nemožné.
I když první velikonoční evangelium, hlásané těmito zvěstovatelkami, mnohým připadalo
stále ještě jako plané řeči, ale samotnému apoštolovi Petrovi to nedalo, zvedl se, a běžel k hrobu a
vrátil se celý udivený… Musel tam totiž nepochybně prožít něco zcela vyjímečného a
mimořádného! Něco podobného, co jsme i my všichni , jako dorůstající křesťané, jednou museli
prožítm aby totiž naše křesťanská víra dospěla, stala se pevnou a nosnou. Podivil se na tím, co se
stalo, jak praví Písmo. Možná však se i podivil nad tím, co se stalo s ním. Apoštol Petr měl
významné postavení mezi apoštoly. Svěřil mu je samotný Pán Ježíš. Nevybudoval si je svou
vlastní ambicí. Ale jak víme, že zapřel Pána. Zběhl. Ale nakonec zaplakal. Ocitl se v ruinách svého
života, navíc na hřbitově. A přece nachází spásné východisko ve zjištění: jeho Mistr měl pravdu.
K Němu se vrátit, Jemu věřit, Jemu se svěřit, Jeho následovat, za Něho se nestydět, překonat
sama sebe, svou vrtkavost i domýšlivost, ale hluboce dojemné, vážné, nutné a šťastné
rozhodnutí. V něm je ukryta a z něho se rodí radost života, právě ta velikonoční radost: radost
Petrova, radost vše křesťanů i radost naše.
„Ave, crux, spes unica!“ Milí Boží přátelé, tímto ujištěním vás všechny zdravím a
připojuji i radostné vyznání té naší křesťanské víry:
„KRISTUS OPRAVDU VSTAL“
Těmito velikonočními skutečnostmi se opravdu vzájemně upřímně
povzbuzujme a jimi povzbuzujme i všechny ostatní se kterými se setkáváme
zvláště v této době, sice nelehké, ale Pánem Bohem jistě darované jako
příležitost k zamyšelní o své víře a naději.
Na přímluvu Panny Marie, Matky Ježíšovy a Matky naší i Královny
apoštolů přeji Vám i Vašim blízkým radostné a Bohem požehnané velikonoce!
zk
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Liturgické texty - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - Boží hod velikonoční
I. čtení: Sk 10, 34 - 43 II. čtení: 1 Kor 5, 6 - 8 Evangelium: Jan 20, 1 - 9
oznámení

Milí věřící,
V případě zájmu udílení svátosti nemocných ať naši věřící zavolají na
farní úřad v Českém Krumlově, tel. 724 937 121.
Věřící, kteří mají zájem o svátost smíření, mohou využít příležitost
individuální svaté zpovědi vždy Po, St, Čt, Pá, So v čase od 16:30 do 17:00 hodin
v kostele sv. Víta v Českém Krumlově. Pro starší osoby nad 70 let doporučujeme,
aby individuální zpověď odložili, až to bude možné opět se veřejně shromažďovat.
Děkujeme za pochopení a vyzýváme všechny ke společné modlitbě, zvláště každý den
od 20:00 hodin.
Vaše duchovní správa
 Dnes, v neděli 12. dubna je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Zároveň od této neděle
Zmrtvýchvstání Páně až do 2. neděle velikonoční prožíváme tzv. velikonoční oktáv.
 Během tohoto velikonočního oktávu také věřící budou mít možnost sledovat přenosy
mše svaté z kaple sv. Václava v Českém Krumlově na kanálu YouTube
Římskokatolická farnost prelatura Český Krumlov.
 V pátek 17. dubna, protože prožíváme velikonoční oktáv, věřící se nemusí v tento
den postit.
 V neděli 19. dubna je 2. neděle velikonoční „neděle Božího milosrdenství“.

