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PÁN NÁS VOLÁ ZE SVÉHO KŘÍŽE
ABYCHOM OPĚT NALEZLI ŽIVOT
Meditace Petrova nástupce při
mimořádné pobožnosti Urbi et Orbi,
nám. sv. Petra
»Téhož dne večer« (Mk 4,35). Tak
začíná evangelium, které jsme slyšeli.
Již několik týdnů se zdá, že nastal
večer. Husté temnoty zahalily naše
náměstí, ulice a města; ovládly naše
životy a vyplnily všechno ohlušujícím
tichem a bezútěšnou prázdnotou,
ochromujícími cokoli se namane. Je to
cítit ve vzduchu, je to patrné na
gestech a vyjadřují to pohledy.
Dolehly na nás obavy a rozpaky. Jako
učedníci z evangelia ocitli jsme se
náhle v neočekávané a zběsilé bouři.

Uvědomili jsme si, že jsme na stejné
lodi,
všichni
zranitelní
a
dezorientovaní, ale zároveň důležití a
nezbytní, všichni jsme povoláni
veslovat
společně,
všichni
se
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potřebujeme navzájem těšit. Na této
lodi... jsme všichni. Jako oni učedníci,
kteří jedním hlasem a s úzkostí říkají:
»Hyneme« (v.38), tak i my jsme
postřehli, že nemůžeme jít každý dál
na vlastní účet, nýbrž pouze společně.
Je snadné vžít se do této příhody.
Obtížné je pochopit Ježíše. Zatímco
učedníci jsou přirozeně vylekaní a
zoufalí, On byl na zádi, v té části lodi,
která se potápí nejprve. A co dělá?
Navzdory pozdvižení klidně spí,
s důvěrou v Otce – v evangeliu vidíme
Ježíše spát pouze tady. Když je
probuzen, utiší vichr a vody a obrátí
se k učedníkům vyčítavým tónem:
»Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte
víru?« (v.40).
Snažme se porozumět. V čem spočívá
nedostatek víry učedníků, který
je protikladem
Ježíšovy
důvěry?
Nepřestali v Něho věřit, vždyť se na
Něho obracejí. Podívejme se však,
jakým způsobem: »Mistře, je ti to
jedno, že hyneme?« (v.38). Je ti to
jedno. Mysleli, že Ježíšovi na nich
nezáleží, nestará se o ně. Je to jedna
z nejhorších věcí, slyšíme-li mezi
sebou, v našich rodinách slova:
„Nezáleží ti na mně?“. Tato věta
zraňuje a rozbouří srdce. Otřásla také
Ježíšem, protože nikomu jinému na
nás nezáleží více než Jemu. A vskutku,
jakmile je požádán, zachraňuje svoje
malomyslné učedníky.
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Bouře demaskuje naši zranitelnost a
odhaluje falešné a povrchní jistoty, na
kterých jsme vystavěli své programy
a plány, zvyky a priority. Ukazuje
nám, že jsme nechali usnout a opustili
to, co živí, podporuje a posiluje náš
život a naši komunitu. Bouře odkrývá
všechny snahy o vytěsnění a
opominutí toho, co oživuje duši
našich národů, odhaluje každý pokus
o
umrtvení
pomocí
zdánlivě
„spasitelných“ návyků, neschopných
dovolávat se našich kořenů a
evokovat paměť našich starců, čímž
se zbavujeme imunity nezbytné pro
vyrovnání se s protivenstvím.
Bouří
spadly
masky
oněch
stereotypů, jimiž jsme zastírali svoje
„ego“ ve stálé snaze o vlastní image, a
znovu
byla
odhalena
ona
(požehnaná) sounáležitost, od níž se
nelze odtrhnout: sounáležitost bratří.
»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte
víru?«. Pane, tvoje Slovo nás dnes
večer zasáhlo a dotýká se všech.
V tomto našem světě, který miluješ
více než my, jsme se hnali vpřed
plnou rychlostí a měli dojem, že jsme
mocní a schopní všeho. Chtiví zisku,
jsme se nechali pohltit věcmi a
strhnout spěchem. Nezastavili jsme
se na tvoje volání, neprocitli jsme
tváří v tvář planetárním válkám a
nespravedlnostem, neslyšeli jsme
křik chudých i naší těžce nemocné
planety. Vyzývavě jsme pokračovali a
mysleli si, že budeme v nemocném
světě navždy zdrávi. Nyní, když jsme
na rozbouřeném moři, tě prosíme:
„Probuď se, Pane!“.

»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte
víru?«.

Pane, obracíš se k nám výzvou,
výzvou k víře. Výzvou, v níž nejde ani
tak o to věřit, že Ty existuješ, nýbrž jít
za Tebou a důvěřovat Ti. V této postní
době zní tvoje naléhavá výzva:
„Změňte smyšlení“, »obraťe se ke
mně celým svým srdcem« (Jl 2,12).
Voláš nás, abychom se chopili tohoto
času zkoušky jako času volby. Není to
čas tvého soudu, ale našeho soudu:
čas vybrat si mezi tím, na čem záleží,
a tím, co pomíjí, oddělit to, co je
nezbytné, od toho, co nezbytné není.
Je to čas k opětovnému usměrnění
běhu života vstříc Tobě, Pane, a vstříc
druhým. A cestou můžeme hledět na
mnohé naše příkladné druhy, kteří
vprostřed
strachu
reagovali
odevzdáním svého života. Tak působí
moc Ducha, jež se vylévá a přetváří v
odvážnou
a
velkodušnou
odevzdanost. Život Ducha je s to
vykoupit, docenit a ukázat, jak jsou
naše životy spřádány a neseny
obyčejnými lidmi, kteří jsou obvykle
opomíjeni a nevyskytují se na
titulních stranách novin a časopisů,
ani
na
velkých
přehlídkách
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nejnovějších show, ale nepochybně
dnes píší rozhodující události našich
dějin:
lékaři,
ošetřovatelé
a
ošetřovatelky,
zaměstnanci
supermarketů, uklízečky, pečovatelky
a
dopravci,
pořádkové
síly,
dobrovolníci, kněží, řeholnice a
mnoho a mnoho dalších, kteří
pochopili, že nikdo se nezachrání
sám. Tváří v tvář utrpení, v němž se
poměřuje opravdový rozvoj našich
národů, objevujeme a zakoušíme
Ježíšovu velekněžskou modlitbu: »ať
všichni jsou jedno« (Jan 17,21).
Kolik jen lidí denně prokazuje
trpělivost a dodává naději, snaží se
nerozsévat paniku, nýbrž sdílenou
odpovědnost. Kolik otců, matek,
prarodičů a učitelů ukazuje našim
dětem nepatrnými všedními gesty,
jak čelit a překonat krizi novým
uzpůsobením zvyklostí, pozvednutím
zraku a podnětem k modlitbě. Kolik
lidí se modlí, obětuje a přimlouvá za
dobro všech. Modlitba a tichá služba
jsou naše vítězné zbraně.
»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte
víru?«. Počátkem víry je uznání, že
potřebujeme
spásu.
Nejsme
soběstační,
sami
se
utopíme:
potřebujeme
Pána
jako
kdysi
mořeplavci hvězdy. Pozvěme Ježíše
na loďky svých životů. Odevzdejme
mu svoje obavy, aby je přemohl. Jako
učedníci zakusíme, že s Ním na
palubě neztroskotáme. Vždyť v tom je
Boží moc, že obrací v dobro všechno,
co se stane, i to nepěkné. On vnáší
klid do našich bouří, protože s Bohem
život nikdy neumírá.

Pán nás uprostřed bouře interpeluje a
vybízí, abychom vzbudili a aktivovali
solidaritu a naději, jež jsou s to
upevnit, podpořit a dát smysl těmto
hodinám, kdy se zdá, že všechno
ztroskotává. Pán se probouzí, aby
probudil a oživil naši velikonoční
víru. Máme kotvu: v Jeho kříži jsme
byli spaseni. Máme kormidlo: v Jeho
kříži jsme byli vykoupeni. Máme
naději: v Jeho kříži jsme znovuzrozeni
a obejmuti, aby nás nic a nikdo
neoddělil od Jeho výkupné lásky.

Uprostřed izolace, v níž trpíme
nedostatkem přízně a setkání,
zakoušíme nedostatek mnohého,
slyšme ještě jednou zvěst, která je
naší spásou: vstal z mrtvých a žije
vedle nás. Pán nás volá ze svého
kříže, abychom opět nalezli život,
který nás čeká, hleděli na ty, kteří se
nás dovolávají, posílili, rozpoznali a
podnítili milost, která v nás přebývá.
Nezhášejme skomírající plamínek (Iz
42,3), který nikdy neochoří, a dejme
vzplanout naději.
Obejmout Jeho kříž znamená najít
odvahu obejmout všechny rozpory
nynější doby, vzdát se na chvíli svého
bažení po všemohoucnosti a majetku
3
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a dát prostor kreativitě, kterou může
vzbudit jedině Duch svatý. Znamená
to najít odvahu otevřít prostory, kde
všichni pocítí, že jsou povoláni, a
dopustit nové podoby pohostinnosti,
bratrství a solidarity. V Jeho kříži
jsme byli spaseni, abychom přijali
naději, které umožníme posilovat a
podporovat všechna možná opatření
a cesty, jež nám mohou pomoci se
opatrovat a chránit. Obejmout Pána,
abychom objali naději: to je síla víry,
která osvobozuje od strachu a dává
naději.

»hoďme na Něj všechnu svou starost,
vždyť Tobě na nás záleží« (srov. 1
Petr 5,7).
APOŠTOLÁT MODLITBY
Naléhavý
úmysl
Apoštolátu
modlitby papeže Františka pro
dny koronavirové pandemie
⦁ Buďme nablízku nemocným a
rodinám
trpícím
koronavirovou
pandemií a modleme se za pastýře,
kteří za této krize mají provázet Boží
lid
⦁ Úmysl všeobecný: Modleme se, aby
všichni lidé trpící pod vlivem
závislostí našli potřebnou pomoc i
ty, kdo by je doprovázeli.
„Mnozí mladí mají dojem, že pro druhé
přestali existovat. Je to kultura
založená na nevšímavosti a nezájmu.
Jak mohou tito mladí přemýšlet o tom,
zda existuje Bůh, pokud mají pocit, že
pro svoje bratry už dávno neexistují?
Takto je nutíme, aby se v budoucnosti
stali kořistí jakékoli drogy a čehokoli,
co je ničí. Můžeme se ptát: Co dělám
pro mladé, které vidím? Kritizuje je a
nezajímají mne? Pomáhám jim a
zajímají mne? Nepřestali pro mne
existovat
už
dávno?“ /papež
František/

»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte
víru?« Drazí bratři sestry, z tohoto
místa, které vypráví o skálopevné
Petrově víře, chtěl bych dnes večer
svěřit vás všechny Pánu na přímluvu
Madony, Spásy jeho lidu, mořské
hvězdy uprostřed bouře. Z této
kolonády, která objímá Řím a svět, ať
na vás sestoupí Boží požehnání jako
útěchyplné objetí. Pán ať žehná světu,
daruje zdraví tělu a útěchu srdci.
Žádáš nás, abychom neměli strach.
Naše víra je však slabá a jsme bázliví.
Ty však, Pane, nenechej nás napospas
bouři. Zopakuj znovu: »Vy se nebojte«
(Mt 28,5). A my, spolu s Petrem,

⦁ Úmysl národní: Za ty, kteří
podlehli závislosti na drogách,
alkoholu, cigaretách, pornografii
nebo internetu – ať pod ochranou
bl. Mlady najdou cestu ke svobodě.
Kdo podlehne závislostem, ztrácí
schopnost užívat svým smyslů na své
4
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cestě k Bohu. Oči toho, kdo propadli
neřesti, nevidí kolem sebe dary, jeho
pohled drtí, sráží, zamrazuje. Jeho uši
přestávají vnímat, že svým slovem
zraňuje. Propadá-li se na dno, vytváří
nesnesitelnou atmosféru, nelze s ním
vyjít. Ztrácí chuť do života, proto
vykřikuje: „Jsem nejhorší, dejte mi
všichni pokoj.“ Na protest se uzavírá
do hradby nedotknutelnosti a je
schopen bezohledně vydírat. Když se
podíváme
do
života
slavné
Přemyslovny, bl. Mlady († 994),
vidíme i cestu, jak očišťovat smysly:
ukazovat jim krásu, která odráží slávu
Boží.

Vzkříšený Pán přicházel k apoštolům
skrytým za zavřenými dveřmi, jak nás
o tom ujišťují velikonoční evangelia.
On zná způsoby, jak se s námi setkat
přes naši fyzickou nemožnost. On zná
cesty, kudy za námi přijít navzdory
všem zamčeným dveřím.
Zmrtvýchvstalý Kristus není omezen
jen na své svátosti, jen na způsoby
chleba a vína. Vždyť on je přítomen
ve svém slově: to mluví on, když se v
církvi předčítá Písmo svaté. I tehdy je
přítomen, když se církev modlí a
zpívá, jak to slíbil: „Kde jsou dva nebo
tři shromážděni ve jménu mém, tam
jsem já uprostřed nich.“
V tradici církve najdeme takzvané
„duchovní přijímání“, inspirované
vírou
a
milující
touhou
po
uskutečnění a trvalém růstu trvalé
jednoty s Kristem v jeho Duchu. Podle
učení církve je toto „duchovní
přijímání“
skutečným
osobním
setkáním s Ježíšem, neboť působí
milost, kterou svátost eucharistie
dává, bez vlastního – fyzického –
přijímání této svátosti.
Duchovní přijímání je modlitba, ke
které jsou zváni všichni, kdo z
jakýchkoli důvodů nemohou přijmout
Krista pod způsobami chleba a vína.
Je výrazem touhy po setkání s živým
Pánem, prosbou, kterou dobrý Bůh
slyší a vyslyší. V této modlitbě jsme
spojeni s církví, která volá:
„Maranatha! Přijď, Pane Ježíši!“
/ P. Zdeněk Drštka/

Denní modlitba Apoštolátu: Nebeský
Otče, kladu před tebe celý dnešní den a
ve spojení s tvým Synem, který ve mši
svaté neustále zpřítomňuje svou oběť
za záchranu světa, ti v něm nabízím
své modlitby, práce, utrpení i radosti.
Duch svatý, který vedl Ježíše, ať je i
mým průvodcem a dává mi sílu svědčit
o tvé lásce. Spolu s Pannou Marií,
Matkou našeho Pána a Matkou Církve,
to všechno přináším jako svou
nepatrnou oběť zvláště na úmysly
Svatého otce a našich biskupů.
LITURGIE V ČASE BEZ LITURGIE
Duchovní svaté přijímání
Slavíme-li eucharistii, přijímáme-li
tělo a krev Páně, nepřijímáme něco,
nýbrž Někoho – přichází k nám sám
Pán, Ježíš Kristus ukřižovaný a
zmrtvýchvstalý. On je živý.

Jako alternativu k „duchovnímu
přijímání“ lze využít i tyto modlitby:
5
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⦁ Pane Ježíši Kriste,

Slavení bohoslužby v domácím
prostředí
Slavíme-li
mši
svatou
doma
poslechem televizního, rádiového či
internetového
přenosu,
neměli
bychom zapomenout, že jde o
modlitbu. Připravme se na ni a
vytvořme si hezké prostředí.
Při sledování si můžeme vystavit kříž,
zapálit svíčku, nachystat kancionál a
připojit se ke zpěvu písní.
Zklidněme se a soustřeďme se jen na
sledování přenosu.
Nenechme se rozptylovat mobilními
telefony, vařením, topením, různými
domácími pracemi a úkoly. Prožijme
sledování mše svaté tak, jako bychom
byli v kostele.

věřím, že jsi pravdivě a skutečně v
Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh
a člověk.
Věřím, že mě miluješ.
Také já tebe chci dokonale milovat, ale
co mohu, Pane, bez tebe?
Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě.
A protože tě právě nyní nepřijímám v
oltářní svátosti,
prosím, přijď ke mně aspoň duchovně
a učiň si u mě příbytek.
Pane, zůstaň se mnou a nedopusť,
abych se od tebe odloučil.
/Kancionál 042/
⦁ Pane Ježíši Kriste,
věříme, že jsi v Nejsvětější svátosti
přítomen a vyznáváme, že jsi náš Pán a
Bůh;
rozmnož v nás světlo této víry
a zapal naše srdce ohněm své lásky,
abychom se skrze tebe klaněli Otci v
Duchu a v pravdě.
Neboť ty žiješ a kraluješ na věky věků.

Liturgie hodin
Liturgie hodin neboli breviář je
základní modlitbou církve. Tedy
modlitbou všech, kdo byli křtem do
církve přivtěleni. Je to modlitba, která
posvěcuje nás samotné, čas, který
prožíváme a která nás připravuje na
mši a udržuje v nás to, co jsme při mši
přijali. Není –li možné slavit
eucharistii v kostele, může být
breviář základní podobou domácí
liturgie. Zejména ranní chvály,
případně spojené s modlitbou se
čtením a večerní nešpory. Kdo není
s breviářem příliš sžitý, může využít
texty v Katolickém týdeníku, nebo na
internetu
breviar.cz
nebo
lze
stáhnout aplikaci do mobilního
telefonu. I když jsme rozptýleni
v různých domácnostech, liturgie

⦁ Na kolena padám k Tvým nohám,
můj Ježíši, a nabízím pokání svého
zkroušeného srdce, které se hrouží do
své nicoty a Tvé svaté přítomnosti.
Klaním se Ti ve svátosti Tvojí lásky,
toužím Tě přijmout do ubohého
příbytku, který Ti nabízím ve svém
srdci. V touze po svátostném přijímání
chci Tě v duchu mít. Přijď ke mně, můj
Ježíši, abych já přišel k Tobě. Kéž Tvojí
láskou vzplane veškeré moje bytí, pro
život i pro smrt. V Tebe věřím, v Tebe
doufám, Tebe miluji. Ať se tak stane.
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hodin nás sjednocuje do jediného
společenství církve. /P. Radek Tichý/

toho…Promiň! « a celým srdcem ho
žádej o odpuštění. Učiň úkon pravé
lítosti a slib, že se poté vyzpovídáš,
avšak nyní prosíš o odpuštění hříchů.
Tak se ihned navrátíš do Boží milosti.
Jak nás učí Katechismus, můžeš sám
přistoupit k Božímu odpuštění, aniž
bys měl po ruce kněze. Zamyslete se
nad tím – nastal čas. Toto je příhodný
a správný čas. Poctivý úkon dokonalé
lítosti a naše duše zbělí jako sníh. Bylo
by krásné, kdyby nám dnes znělo v
uších ono: »Vrať se. Vrať se ke svému
tatínkovi, svému otci«. Čeká na tebe a
bude s tebou slavit”.

Adorace
Když lidé ve středověku nechodili ke
sv. přijímání, snažili se mít alespoň
oční
kontakt
s eucharistickým
Kristem.
Eucharistická
adorace
prodlužuje slavení mše. I když na mši
svaté být nemůžeme, můžeme zakusit
aspoň její ovoce. Kristovu blízkost ve
svátosti.
Součástí
eucharistické
adorace může být také duchovní
svaté přijímání či lépe přijímání
touhy.
/P. Petr Soukal/
Dokonalá lítost
Papež František 20. 3. 2020 citoval
dva články Katechismu katolické
církve (1451,1452), které hovoří o
lítosti jako základním úkonu kajícníka
a dále o dokonalé lítosti: “Taková
lítost odpouští všední viny; dosáhne
také odpuštění smrtelných hříchů,
zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke
svátostné zpovědi, jakmile to bude
možné”.
“Vím, že mnozí z vás před
Velikonocemi chodíte ke zpovědi,
abyste se opět shledali s Bohem. Dnes
ale namítnete: »Otče, kde mám hledat
kněze, zpovědníka, když nemohu
vycházet z domu? Chtěl bych se smířit s
Bohem, přeji si, aby mne objal, aby
mne můj tatínek objal…jak to ale mám
udělat, když nemohu vyhledat kněze? «
Udělej to, co stojí v Katechismu, který
je velice jasný. Když nenajdeš kněze,
aby ses vyzpovídal, promluv si s
Bohem, který je tvůj Otec, a řekni mu
pravdu: »Pane, dopustil jsem se toho a

PŘÍMÉ PŘENOSY BOHOSLUŽEB
V době pandemie Televize Noe nabízí
od pondělí
do
pátku
v 7.00
bohoslužbu, kterou slaví papež
František v kapli Domu sv. Marty,
dále vždy v poledne mši svatou
z kaple ostravského studia Telepace a
v pondělí, středu a pátek ještě od
18.00 bohoslužbu opět
z kaple
Telepace. V sobotu od 18.00 pak
odvysílá mši svatou z ostravského
kostela sv. Václava a v neděli
nabídne mše svaté dvě: v 10.00
z Vatikánu s papežem Františkem
a v neděli od 18.00 opět z kostela
sv. Václava.
V nabídce Radia Proglas jsou mše
svaté řazeny každý den kromě
neděle od 18.00, v neděli pak stanice
nabízí hned dvě bohoslužby: v 9.00 a
v 19.30. Přenášeny jsou z různých
míst, podle aktuální situace. Během
týdne také Proglas zve k modlitbě
7
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růžence (od pondělí do pátku ve
20.00, v sobotu od 22.30) a ve středu
a pátek od 15.10 i k modlitbě křížové
cesty.
Česká televize na svém druhém
programu
vysílá v neděli
od
10.00 přímý přenos bohoslužby
z Komunitního centra Matky Terezy
v Praze-Hájích.

VELIKONOCE
S RADIEM PROGLAS
⦁ Zelený čtvrtek 9. 4. v 17:30
Mše svatá z kostela sv. Jakuba v
Brně
⦁ Velký pátek 10. 4. v 14:45
Úvod do liturgie Velikonočního
třídení – Velký pátek – v 15:00
Velkopáteční obřady
⦁ Bílá sobota 11. 4. v 15:00
Modlitba
Korunky
k Božímu
milosrdenství
⦁ Bílá sobota 11. 4. v 20:15
Úvod do liturgie Velikonočního
třídení – Bílá sobota – v 20:30
Velikonoční vigílie

VELIKONOCE
S TV NOE

⦁ Boží hod velikonoční 12. 4. v 8:50
Úvod do liturgie Velikonočního
třídení – Neděle Vzkříšení – v 9:00
Mše svatá
⦁ Boží hod velikonoční 12. 4. v 12:00
Požehnání Urbi et Orbi

⦁ Zelený čtvrtek 9. 4. v 18:00
Mše svatá na památku Večeře Páně
z baziliky sv. Petra
⦁ Velký pátek 10. 4. v 18:00
Památka
Umučení
Páně
Vatikánské baziliky

z

⦁ Boží hod velikonoční 12. 4. v 15:00
Modlitba
Korunky
k Božímu
milosrdenství

⦁ Velký pátek 10. 4. v 21:00
Křížová
cesta
s
papežem
Františkem z náměstí sv. Petra ve
Vatikánu

⦁ Pondělí velikonoční 13. 4. v 9:00
Mše svatá
⦁ Pondělí velikonoční 13. 4. v 15:10
Modlitba
Korunky
k Božímu
milosrdenství

⦁ Bílá sobota 11. 4. v 21:00
Velikonoční vigilie z Vatikánské
baziliky
⦁ Boží hod velikonoční 12. 4. v 11:00
Mše svatá na Boží hod velikonoční
z Náměstí sv. Petra v Římě a ve
12:00 Požehnání Urbi et Orbi

Doporučujeme sledovat další duchovní
programovou nabídku TV Noe a Radia
Proglas.

⦁ Pondělí velikonoční 13. 4. v 10:30
Mše svatá z kostela sv. Václava v
Ostravě
8
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hranice“. Legenda o této mučedníci
z pozdního starověku je známá v
Asii, Africe i Evropě.
První řecká legenda Viktora a Korony
umisťuje jejich mučednictví do
Damašku, později se však opakovala v
různých variantách. Proto se vedle
dnešního hlavního města Sýrie uvádí
jako místo možného úmrtí Antiochie
na jihu dnešního Turecka, Alexandria
v Egyptě, Sicílie nebo Marseille.
Z Blízkého východu se legenda o ní
dostala do Itálie nejpozději v šestém
století. Ostatky obou manželů se
nacházejí v Castelfidardo na pobřeží
Jaderského moře nedaleko města
Ancona. Už v tomto období byl
postaven kostel, který jim byl
zasvěcen. V roce 997 přinesl císař
Otto III. její relikvie do Cách a v 14.
století je císař Karel IV. nechal umístit
do chrámu sv. Víta v Praze.

SVĚTCI
Svatá Korona
V současné době, kdy se koronavirus
šíří po celém světě, je třeba si
připomenout postavu mučednice z
prvního století křesťanství – sv.
Koronu, která byla uctívána dlouho
dobu jako patronka před epidemiemi.
Ačkoliv kdysi patřila k oblíbeným
svatým, o jejím životě a původu víme
velmi málo. Podle údajů, které jsou k
dispozici, víme, že se jako velmi
mladá stala manželkou Viktora římského vojáka ze Sieny. Oba byli
členy rané křesťanské komunity. Sám
Viktor byl křesťanem, který se během
pronásledování
Kristových
následovníků v Římské říši nechtěl
vzdát své víry, za což byl popraven
stětím. Samotný velitel byl překvapen
moudrostí tohoto mladého vojáka.
Korona zemřela jako mladá vdova
také mučednickou smrtí během
pronásledování císaře Antonia Pia
nebo Diokleciána. Mladá dívka byla
popravena rotrhnutím mezi dvěma
palmami. Její tělo bylo uvázáno
uprostřed dvou pevně ohnutých
palem, po jejich uvolnění bylo její tělo
obrovskou sílou roztržené. Tento
výjimečně krutý způsob popravy v
panovníkovi podmínila odpověď
dívky, která odmítla obětovat
pohanským modlám: „Dali mi jméno
Korona a ty chceš, abych byla zbavena
své koruny?“

Patronka před epidemií
Z tohoto období pocházejí i první
důkazy o uctívání této světice v
Bavorsku, České republice a Dolním
Rakousku. Tam a v některých dalších
oblastech světa je Korona uctívána
jako patronka, která chrání nejen
před epidemiemi a nepříznivým
počasím, ale je také symbolem
vytrvalosti ve víře.
Tradice zahrnují například zvyk v
Dolním Rakousku, a to každoroční
poutě sv. Korony. V roce 1504 v
malém městečku St. Corona am
Wechsel byla nalezena v dutém
kmeni lipového stromu malá soška
sv. Korony, a tak na památku této

Uctívání sv. Korony, podobně jako
koronavirus přítomný v mnoha
zemích po celém světě, „překročilo
9
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události byla na tomto místě
postavena kaple. Kult této světice je
znám i v jiných částech Rakouska,
také ve Vídni, kde je lékárna sv.
Korony. Při této příležitosti rakouská
média poukazují na to, že skutečnost,
že
mince
ražené
rakouskou
mincovnou v letech 1892-1924 se
nazývaly „korunami“ na památku
světice, by se měla vysvětlit
skutečností, že sv. Korona je také
patronkou dobré investice, lovců
pokladů a hráčů loterií.

elektronických médií a telefonů.
Přesto nás má i toto netradiční
prožívání
postní
doby
a
velikonočních svátků úžeji spojit s
Ježíšem Kristem, který za nás zemřel,
abychom mohli být připojeni k jeho
vítězství nad zlem a hříchem. Proto
pro nás může být i tento čas se všemi
nejistotami vnějších okolností časem
milostí a požehnání.
Svůj život ani běh světa nemáme
nikdy zcela ve svých rukou.
Koronavirová doba ukazuje svět
křehčí a zranitelnější víc, než jsme si
doposud mysleli, a nikdo z nás neví,
jak dlouho ještě pandemie potrvá a
jak se bude vyvíjet. Ani jak dlouho
budeme žít ve svých osobních i
společných nejistotách a omezeních.
Přinesla však už i něco velmi
pozitivního
–
vlnu
vzájemné
solidarity a nejrůznější formy obětavé
služby
a pomoci druhým v nasazení lékařů,
zdravotních sester, policistů, hasičů,
charitních pracovníků, politiků i
běžných občanů, kteří nezištně
pracují a finančně přispívají pro
dobro ostatních. Všem jim za to patří
upřímné poděkování.
Děkuji ale také vám, rodinám, že jste
napříč generacemi přijali nouzová
opatření
a sdílíte tento čas mnohdy v malém
izolovaném prostoru a ve specificky
nastavených podmínkách se snažíte
hledat nové cesty k sobě navzájem.
Děkuji i vám, kteří tento čas prožíváte
v osamocení, bez kontaktu s
ostatními, a s obavami očekáváte

PASTÝŘSKÝ LIST BISKUPA
VOJTĚCHA CIKRLEHO V DOBĚ
PANDEMIE KORONAVIRU COVID -19
Milé sestry, milí bratři,
ještě před několika týdny by nikoho z
nás nenapadlo, že budeme prožívat
dobu mimořádných opatření bez
možnosti běžného přijímání svátostí
a budeme v kontaktu jen prostřednictvím
obrazovek
10
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další vývoj. Děkuji za vaši trpělivost,
naději a modlitby.
Děkuji vám kněžím, jáhnům a
duchovním
společenstvím
za
modlitby,
které
jsou
v tomto čase nesmírně důležité.
Stará moudrost praví, že k tomu, aby
se dílo dařilo, jsou potřeba trojí ruce.
Jedny, které se za zdar celého díla
modlí, druhé, které pomáhají a slouží,
a třetí, které tuto službu podporují
penězi. Pro věřící brněnské diecéze
jsem vyhlásil na úterý 17. března
citelný půst a možnost almužny na
dobrý účel.
Nyní se obracím k širšímu
společenství, ke všem lidem dobré
vůle: Prosím, abychom se bez ohledu
na vyznání a názorové postoje spojili
v modlitbě jako děti jednoho Otce.
Na Květnou neděli 5. dubna v 11
hodin, kdy budou po celé brněnské
diecézi znít kostelní zvony, se
společně pomodleme Otče náš.
Ať tato modlitba přispěje k vědomí,
že k sobě přes nejrůznější rozdíly
patříme. Zapomeňme na zlobu, svár,
nenávist a všechna zklamání. Snažme
se smířit a odpustit si navzájem a
obraťme se k Bohu, který je i v těchto
chvílích náš milující Otec. To bude
nejlepší přípravou na blížící se
Velikonoce, na svátky smrti a
vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista.
Letošní Velikonoce budou neobvyklé.
Po stránce vnější zcela určitě. Jestli po
stránce vnitřní, to záleží na každém z
nás.
Spolu s vámi se modlím a ze srdce
vám všem žehnám.

MODLEME SE S DŮVĚROU V BOŽÍ
MILOSRDENSTVÍ, JEHO SLITOVÁNÍ
JE VĚČNÉ
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 se nad námi.
Bože v Trojici jediný, smiluj se nad
námi.
Bože svatý, Bože silný, smiluj se nad
námi.
Bože, Králi věků nesmrtelný, smiluj se
nad námi.
Bože v radách nevyzpytatelný, smiluj
se nad námi.
Bože v soudech nevystižitelný, smiluj se
nad námi.
Bože, jenž nechceš smrt hříšníka, ale
aby se obrátil a žil, smiluj se nad námi.
11
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Bože, jenž nás nabádáš v čase nemoci k
trpělivosti, smiluj se nad námi.
Bože, jenž připomínáš v čase nemoci
nestálost pozemských věcí, smiluj se
nad námi.
Bože, jenž nejistotou smrti voláš k
pozornosti, smiluj se nad námi.
Bože, jenž máš sečteny dny našeho
života, smiluj se nad námi.
Bože, jenž svou pomocí býváš nejbližší,
když nebezpečí bývá nejvyšší, smiluj se
nad námi.
Bože, jenž usmrcuješ i oživuješ, smiluj
se nad námi.
Bože, jenž připomínáš nemocným
smrt, soud a věčnost, smiluj se nad
námi.
Milostiv nám buď, odpusť nám, Pane.
Milostiv nám buď, vyslyš nás, Pane.
Ode všeho zlého vysvoboď nás, Pane.
Od každého hříchu vysvoboď nás,
Pane.
Od nakažlivých nemocí vysvoboď nás,
Pane.
Od náhlé a nenadálé smrti vysvoboď
nás, Pane.
Od nadměrné úzkostlivosti vysvoboď
nás, Pane.
Od opovážlivé lehkomyslnosti
vysvoboď nás, Pane.
Od reptání proti Prozřetelnosti
Boží vysvoboď nás, Pane.
Od věčné smrti vysvoboď nás, Pane.
My hříšníci, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nám odpustil, prosíme Tě, vyslyš
nás.

Aby ses nad námi smiloval, prosíme Tě,
vyslyš nás.
Abys nám dopřál času a milosti k
pokání, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys nás ozbrojil křesťanskou
statečností, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys udělil nemocným trpělivost a
odevzdanost do Tvé vůle, prosíme Tě,
vyslyš nás.
Abys zjednal nemocným potřebné
ošetření, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys
udělil
nemocným
milost
svátostí, prosíme Tě, vyslyš nás.
Abys žehnal snahám lékařů, prosíme
Tě, vyslyš nás.
Abys
přijal
umírající
na
milost, prosíme Tě, vyslyš nás.
Beránku 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 …
/litanie v čase nakažlivých nemocí – upraveno/
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