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9.4. ZELENÝ ČTVRTEK
10.4. VELKÝ PÁTEK
11.4. BÍLÁ SOBOTA
12.4. SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
13.4. PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
14.4. ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
15.4. STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
16.4. ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
17.4. PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
18.4. SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM
19.4. 2. neděle velik. (Božího milosrdenství)
21.4. Sv. Anselma, biskupa a učitele církve
23.4. SV. VOJTĚCHA, BISKUPA A
MUČEDNÍKA
SVÁTEK
24.4. Sv. Jiří, mučedníka
25.4. SV. MARKA, EVANGELISTY SVÁTEK
26.4. 3. neděle velikonoční
28.4. Sv. Petra Chanela, kněze a mučedníka
29.4. Sv. Kateřiny Sienské, panny
30.4. Sv. Zikmunda, mučedníka

HISTORICKÝ KALENDÁŘ
1.4.1995 v Otrokovicích slavnostně vysvěcen nový
kostel sv. Vojtěcha
2.4.1805 nar. Hans Christian Andersen, dánský
spisovatel
2.4.2005 zemř. sv. Jan Pavel II., římský papež v letech 1978-2005
3.4.1850 zemř. Václav Jan Tomášek, skladatel
4.4.1655 pražský biskup Josef de Corti korunoval
sošku Pražského Jezulátka

4.4.1915 nar. Jan Drda, prozaik, dramatik
5.4.1355 Karel IV. korunován římským císařem
5.4.1860 nar. Čeněk Vosmík, sochař, podílel se na
výzdobě nových kostelů v Praze
5.4.1970 zemř. Jan Slavíček, malíř
6.4.885 zemř. sv. Metoděj, slovan. věrozvěst, řecký učenec, moravský a panonský arcibiskup
6.4.1520 zemř. Raffaello Santi, ital. malíř, architekt
6.4.1885 slavnostně položen základní kámen ke
stavbě kostela sv. Cyrila a Metoděje v Nebušicích
8.4.1815 zemř. Jakub Jan Ryba, skladatel, pedagog, autor České mše vánoční – „Hej mistře“
9.4.1905 slavnostně vysvěcen kostel sv. Vojtěcha
v Praze-Libni
10.4.1945 zemř. Josef Čapek, malíř, grafik, kritik
10.4.1955 zemř. Pierre Teilhard de Chardin, kněz,
jezuita, teolog, filosof
11.4.1730 nar. Josef Kramolín, malíř oltářních obrazů a iluzivních fresek
11.4.1755 nar. James Parkinson, angl. lékař
12.4.1125 zemř. Vladislav I., kníže z rodu Přemyslovců
12.4.1870 nar. Josef Pekař, historik
13.4.1950 v noci na 14. dubna proběhla AKCE K –
likvidace všech mužských řádů v Československu
13.4.1995 zemř. Hugo Vaníček, kněz, jezuita, vojenský kaplan, generál in memoriam
15.4.1765 zemř. Michail V. Lomonosov, ruský vědec, spisovatel, filosof, zakladatel univerzity
15.4.1880 nar. František Halas st., spisovatel
17.4.955 nar. sv. Vojtěch z rodu Slavníkovců, druhý pražský biskup, založil Břevnovský klášter
17.4.1625 založena Misijní společnost sv. Vincence z Pauly a potvrzena papežem Urbanem VIII.
18.4.1955 zemř. Albert Einstein, amer. fyzik, matematik německého původu (Nobelova cena 1921)
19.4.2005 konkláve 115 kardinálů ve Vatikánu
zvolilo novým papežem kard. Josepha Ratzingera
21.4.1555 nar. Lodovico Carracci, ital. malíř
21.4.1990 papež Jan Pavel II. zahájil návštěvu
Československa
23.4.1420 nar. Jiří z Poděbrad, český král
24.4.1675 zemř. Matouš Ferd. Sobek z Bílenberka, pražský arcibiskup, šířil úctu k sv. Václavu

25.4.1595 zemř. Torquato Tasso, ital. renesanční
básník, prozaik
25.4.1845 nar. Václav Horák, velmistr Řádu křížovníků, poslanec zemského sněmu
27.4.1820 nar. Herbert Spencer, angl. filosof, sociolog
29.4.1380 zemř. sv. Kateřina Sienská, ital. učitelka
katolické církve
29.4.1980 zemř. Alfred J. Hitchcock, angl. režisér,
tvůrce film. hororů
30.4.1870 zemř. Václav Levý, sochař, řezbář, vytvořil sochy pro katedrálu sv. Víta
30.4.1950 královéhradecký biskup Mořic Pícha udělil Karlu Otčenáškovi tajně biskupské svěcení
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LITURGIE
Letošní postní doba a Velikonoce se nečekaně vymykají našemu tradičnímu prožívání a slavení.
Pandemie viru COVID-19 způsobila, že i naše chrámy jsou bohužel zavřené a věřící se nouzově mohou účastnit bohoslužeb pouze skrze sdělovací
prostředky. I tento Zpravodaj je jiný. Místo přehledu
naší činnosti a plánovaných událostí přinášíme
některé texty papeže a modlitby našich biskupů
k dané situaci.
Níže uvedené litanie mohou být inspirací k rozjímání nebo posloužit k modlitbě v rodinném kruhu.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se.
Pane, smiluj se. Pane, smiluj se.
Bože, náš nebeský Otče, smiluj se nad námi.
Bože Synu, Vykupiteli světa, smiluj se nad námi.
Bože Duchu svatý, smiluj…

Bože v Trojici jediný, smiluj…
Bože svatý, Bože silný, smiluj…
Bože, Králi věků nesmrtelný, smiluj…
Bože v radách nevyzpytatelný, smiluj…
Bože v soudech nevystižitelný, smiluj…
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil
a žil, smiluj…
Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k trpělivosti, smiluj…
Bože, jenž připomínáš v čase nemoci nestálost
pozemských věcí, smiluj…
Bože, jenž nejistotou smrti voláš k pozornosti,
smiluj…
Bože, jenž máš sečteny dny našeho života,
smiluj…
Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší, když
nebezpečí bývá nejvyšší, smiluj…
Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ, smiluj…
Bože, jenž připomínáš nemocným smrt, soud a
věčnost, smiluj…
Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.
Ode všeho zlého, vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu, vysvoboď…
Od nakažlivých nemocí, vysvoboď…
Od náhlé a nenadálé smrti, vysvoboď…
Od nadměrné úzkostlivosti, vysvoboď…
Od opovážlivé lehkomyslnosti, vysvoboď…
Od reptání proti prozřetelnosti Boží, vysvoboď…
Od věčné smrti, vysvoboď…
My hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil, prosíme…
Aby ses nad námi smiloval, prosíme…
Abys nám dopřál času a milosti k pokání,
prosíme…
Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností,
prosíme…
Abys udělil nemocným trpělivost a odevzdanost do
Tvé vůle, prosíme…
Abys zjednal nemocným potřebné ošetření,
prosíme…
Abys udělil nemocným milost svátostí, prosíme…
Abys žehnal snahám lékařů, prosíme…

Abys přijal umírající na milost, prosíme…
sBeránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj
se nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se
nad námi.
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se
nad námi.
Kriste, uslyš nás. Kriste, uslyš nás.
Kriste, vyslyš nás. Kriste, vyslyš nás.
Otče náš…

kajícím, svou milost a zbav nás svou mocí panující
nakažlivé nemoci.
Pane života a smrti, zachovej nás a vytrhni nás
svou mocí z každého nebezpečí. Osvěť lékaře,
aby nemoc přesně poznali a nemocným věnovali
veškerou péči. Požehnej léky, aby měly žádoucí
účinek a nemocným sloužily k uzdravení. Kéž nás
tento čas povzbudí k obrácení a žití evangelia. Do
Tvých rukou poroučíme své tělo i duši.
Vyslyš nás skrze Krista, našeho Pána. Amen.

ŽALM 6

MODLITBA NAŠICH BISKUPŮ

Nekárej mě, Hospodine, ve svém hněvu, netrestej
mě ve svém rozhořčení!
Smiluj se nade mnou, Hospodine, chřadnu,
Hospodine, uzdrav mě, mé kosti trnou děsem.
Má duše je tolik vyděšená, a ty, Hospodine, dokdy
budeš váhat?
Vrať se, Hospodine, braň mě, pro své milosrdenství
mě zachraň!
Mezi mrtvými tě nebude nic připomínat; což ti v
podsvětí vzdá někdo chválu?
Vyčerpán jsem nářkem, každé noci smáčím svou
podušku pláčem, skrápím slzami své lože.
Zrak mi slábne hořem, kalí se mi vinou všech mých
protivníků.
Pryč ode mne všichni, kdo pácháte ničemnosti!
Hospodin můj hlasitý pláč slyší,
Hospodin slyší mou prosbu,
moji modlitbu Hospodin přijme.
Hanba a velký děs padnou na všechny mé
nepřátele, pryč odtáhnou v náhlém zahanbení.
Pokořme se pod mocnou ruku Boží v době jeho
navštívení, na Pána vložme všechny své
starosti, neboť on se o nás stará.
Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli, neboť doufáme v
Tebe.
Buď s námi Tvé milosrdenství, pro slávu svého
jména nás vysvoboď.

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své
tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a
sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a
nároků, hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či
adrenalin, nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj
řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i
moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy, vody
antibiotiky, hormony a antikoncepcí, chovali se jako
páni světa a vládci stvoření, upravovali si zákony i
pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,
a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.

Modleme se:

Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil
a žil, uděl nám, kteří k Tobě přicházíme se srdcem

Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude
sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se
myši, že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za
chlebem.

Jiní prchají před válkou, která se vede proto, aby
měl někdo větší zisk, vliv a moc, aby byl odbyt
zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo i bídu
chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost, chvilkové pocity nad věrnost manželským
slibům, práva dospělých nad práva dětí na lásku
obou rodičů, na jistotu domova a zdravé morální
životní prostředí, protože jsme se nedokázali zříct
špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných
zemí jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich
země bez nich upadají a nedokáží se samy
pozvednout.
Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě, který
jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany a bezbožné budeme učit tvým cestám, svědčit o tvé lásce a hlásat
tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on, když
ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe, nechat
se vést moudrostí tvého slova, aby v nás vítězil tvůj
život a rostlo tvé království, království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme, že
nás, Bože, nezklameš! Amen.
ROZHOVOR S PAPEŽEM FRANTIŠKEM (Z 16. 3. 2020)
Svatosti, blíží se Velikonoce „za zavřenými
dveřmi“ a bohoslužbami dostupnými pouze na

internetu, v televizi či rozhlase. Mnozí to budou
vnímat jako další bolest uprostřed utrpení. Jak
prožít Velikonoce v pandemii?
„V pokání, soucitu a naději. A v pokoře, protože
nezřídka zapomínáme, že v životě se vyskytují
„tmavé zóny“, temné chvíle. Myslíme si, že mohou
nastat jenom pro někoho jiného. Tato doba je však
temná pro všechny, nikoho nevyjímaje. Je poznamenána bolestí a stíny, jež vstoupily do domu. Je
to jiná situace než ty, které jsme prožili. Také proto,
že nikdo nesmí zůstat nedotčen, těchto svízelných
dnů se účastní každý.“
V promluvě před Angelus Domini jste řekl, že
postní doba může pomoci nalézt smysl všeho,
co se děje. Jak?
„Doba přípravy na Velikonoce, modlitbou a
půstem, nás cvičí v tom, abychom byli solidární
s ostatními, zejména s těmi, kdo strádají.
V očekávání záblesku světla, které znovu osvítí
všechno a všechny.“
Je v této době zvláště potřebné se modlit?
„V mysli se mi vybavuje, jak apoštolové volali
v bouři na Ježíše: »Mistře, hyneme« (Mk 4,38).
Modlitba nám umožňuje chápat naši křehkost. Je to
volání chudých, těch, kdo hynou, a vnímají nebezpečí a samotu. A v obtížné a beznadějné situaci je
důležité vědět, že je tu Pán, ke kterému se lze
přimknout.“
Jak nám může pomoci Bůh?
„Podporuje nás mnoha způsoby. Dodává nám sílu,
je nám nablízku jako učedníkům, kteří Jej v bouří
prosili o záchranu. Anebo když podal ruku tonoucímu Petrovi.“
Kde mohou nevěřící nalézt oporu a povzbuzení?
„Nechci rozlišovat věřící od nevěřících. Všichni
jsme lidé a jako lidé jsme všichni na stejné lodi. A
nic lidského nesmí křesťan považovat za cizí. Tady
se pláče, protože to bolí. Všechny. Lidství a utrpení

jsou společné. Pomůže nám součinnost, vzájemná
spolupráce, smysl pro odpovědnost a duch obětavosti, jež se rodí na mnoha místech. Nedělejme
rozdíly mezi věřícími a nevěřícími, jděme ke kořeni:
k lidství. Před Bohem jsme všichni děti.“
K dramatům způsobeným virovým onemocněním COVID-19 patří umírání v izolaci, bez útěchy příbuzných, kteří se nesmějí přiblížit, aby
se nenakazili. Denně dochází k srdceryvným
scénám v nemocnicích měst Bergamo, Brescia
a Cremona. Někteří se těsně před smrtí loučí s
manželem, manželkou a dětmi prostřednictvím
ošetřovatelů. Co to vzbuzuje ve vaší mysli a
srdci?
„V těchto dnech mi vyprávěli jeden příběh, který
mne velice dojmul a zarmoutil, také proto, že
reprezentuje to, co se děje v nemocnicích. Jedna
starší paní pochopila, že umírá a chtěla se rozloučit
se svými drahými. Ošetřovatelka tedy vzala mobil a
navázala videospojení s vnučkou, takže babička
mohla vidět tvář svojí vnučky a odejít s touto
útěchou. Je to ta nejzazší potřeba mít někoho, kdo
tě drží za ruku a naposledy doprovází. Je tolik
ošetřovatelů a ošetřovatelek, kteří plní tuto extrémní přání, dopřávají sluchu, naslouchají bolestem
samoty a berou za ruku. Bolest toho, kdo odešel
bez rozloučení, působí ránu v srdci těm, kdo zůstali. Děkuji všem těmto ošetřovatelům a ošetřovatelkám, lékařům a dobrovolníkům, kteří se navzdory
mimořádné únavě, trpělivě a se srdečnou dobrotivostí sklánějí, aby vynahradili vynucenou nepřítomnost příbuzných.“
„Váš Piemont“ je jedním z nejvíce virem postižených regionů. Kvůli nachlazení jste tam před
nedávnem nemohl vykonat návštěvu. Co byste
rád řekl Piemonťanům?
(Papež mluví v piemontském nářečí:) »Ochránkyně
našeho dávného plémě, střež mě, dokud si mě
smrt nevezme: jako voda v řece život plyne, ty však
Madono zůstáváš«. Je to mariánská báseň –
modlitba od Nina Costy k Těšitelce zarmoucených.
Co je více než toto: »jako voda v řece život plyne,

ty však Madono zůstáváš«. Piemonťanům tedy
říkám: modlete se k Madoně Těšitelce, s vírou a
důvěrou.“

Naši biskupové nás, věřící, vyzývají, abychom na
Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny domovů
svíčku, případně vystavili obraz Ježíše Krista.

Tato planetární krize se vyznačuje také sítí solidarity, tvořené mnoha tisíci lidmi, kteří přinášejí oběti pro dobro ostatních. Až se všechno
skončí, prospěje to něčemu v budoucnosti?
„Jednou provždy to bude všem lidem připomínat,
že lidstvo je jediné společenství. A také to, jak
důležité a rozhodující je všeobecné bratrství.
Musíme přemýšlet o tom, že to bude trochu jako po
válce. Nebude už „ten druhý“, nýbrž my. Z této
situace totiž budeme moci vyjít pouze všichni
společně.“
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Odkud musíme jako lidské bytosti začít?
„Musíme si ještě více hledět kořenů: prarodičů,
starých. Vytvářet mezi sebou opravdové bratrství.
Ukládat si do paměti tuto obtížnou zkušenost,
kterou prožíváme všichni společně. A jít kupředu
s nadějí, která nikdy neklame. Toto jsou klíčová
slova nového začátku: kořeny, paměť, bratrství a
naděje.“

VELIKONOČNÍ TRIDUUM U MATKY BOŽÍ

VELIKONOČNÍ VÝZVA ČESKÝCH BISKUPŮ
Milí věřící, bratři a sestry,
až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se
vrcholu celého liturgického roku – slavení
Velikonoční vigilie.
Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění,
zapálili za okny našich domů svíčku, případně
vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který
v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to
stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli
k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem
našeho života, světlem, které nezná západu, jak o
tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním
zpíváme.
Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte. Z celého srdce Vám žehnáme
Vaši biskupové

Papež František v modlitbě před zázračným křížem
ze San Marcello,
požehnání Urbi et Orbi, Řím, 27.3.2020

(žel bez možnosti přístupu veřejnosti,
lze se však v duchu v daný čas připojit modlitbou)
__________________________________________

ZELENÝ ČTVRTEK
VELKÝ PÁTEK
BÍLÁ SOBOTA
HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ

18:00
15:00
20:00
9:30

Pro vnitřní potřebu vydává farnost při chrámu
Matky Boží před Týnem na Starém Městě pražském

