„Lazare, pojď ven!“
Pobožnost Křížové cesty v chrámu Matky Boží před Týnem (pátek 19.2.2021 v 15:00)
Osobní svědectví o zesnulých nezveřejňuji, ta zazní pouze při pobožnosti.
Naše drahé zesnulé (známé i zapomenuté) vložíme do rukou Matky Páně. Do týchž rukou, do
kterých složili mrtvé Ježíšovo tělo.
Jan 11 kap. (vzkříšení Lazara, úryvek)

1. zastavení
+ P. Richard Scheuch (+ 5.9.2020)
+ Herta Filipcová (+ 1.11.2018, 91 let) – krátký úryvek s poznámek na rozloučenou při
pohřbu
2. zastavení
+ Marie Štefaniková roz. Saláková (+9.9.2019, 27 let), zemřela při autonehodě ve 27
letech. Zanechala tu manžela, ročního a tříletého syna + krátký text
+ Ján Cihan (+9.12.2017, 86 let)

3. zastavení
+ Eva Štroufová (14.3.2019, 76 let) krátký text
+ P. Jan Rybář SJ (14.1.2021, 89 let), jeho fejeton „ Na co čekáme?“

4. zastavení
+ Václav Dajbych (+29.12.2020, 68 let)
+ Mons. Ladislav Simajchl (+5.7.2010, 88 let) + krátký text rozhovoru s ním

5. zastavení
+ PhDr. Daniela Vokolková, Ph.D. (+23.1.2010, 65 let)
+ Mgr. Jitka Lochová (+ ´14.12.2020)
+ Petr Šmotek (6.12.2018), týnský kostelník
6. zastavení
+ Mons. Josef Mixa (+27.10.2019, 94 let), citace z parte
+ Marie Plasová (+3.10.2014, 94 let)
+ Emilie Vorlíčková (17.8.2011, 92 let)

7. zastavení
+ R.D. Jan Štrumfa (+7.4.2011, 89 let), krátká vzpomínka
+ Jiří Rett (+4.2.2012, 37 let)
+ P. ThDr. Bedřich Ťupa (4.12.2010, 95 let)

8. zastavení
+ Arnošt Kelnar (+19.2.2019, 91 let)
+ Jan Nepomuk Jiřiště (+9.12.2013, 39 let)

9. zastavení
+ Marie Hoffmanová – Fulková (+12.9.1990, 87let), krátký osobní text
+ Zdeněk Sternberg (19.1.2021, 98 let)

10. zastavení
+ Augustin Fulka (+ 4.1.1974, 85 let), krátký osobní text
+Wilhelmie Hoffmanová (+18.3.1958, 83let), krátký osobní text

11. zastavení
+Karolína Kuldová (+31.8.1969, 80 let), krátký osobní text
+ Antonín Kulda (+4.9.1948, 59 let), krátký text

12. zastavení
+Ješua z Nazareta nazývaný Kristus (+kolem r.30 po Kristu, Golgotha u Jeruzaléma)

13. zastavení
Ježíšovo mrtvé tělo vložili do klína jeho matky.
Vložme i všechny naše drahé zesnulé známé i neznámé do rukou Marie
z Nazareta.
Zdrávas Maria…

14. zastavení
Závěrečná modlitba.

Připravil s Boží pomocí Štěpán Filipec (18.2.2021)

