
 

VELIKONOČNÍ POSELSTVÍ – POKOJ VÁM 

Radost, jakou svět nemůže dát, naplňuje o Velikonocích křesťany, protože Kristus 

opravdu vstal z mrtvých. Po velkém a dlouhém utrpení a smrti na kříži je nyní živý navždy a 

smrt nad ním nemá žádnou moc. 

Ze společenství věřících ve všech částech světa se zvedá k nebi chvalozpěv a díkůvzdání 

Tomu, který osvobodil člověka z otroctví zla a hříchu. To přiléhavě vyjadřuje 135. Žalm. Je 

to jakýsi úchvatný hymnus na dobrotu Pána. Milosrdná láska Boží se plně a definitivně 

zjevuje ve velikonočním tajemství. 

Pán se po zmrtvýchvstání vícekrát zjevuje učedníkům a několikrát se s nimi setkává. 

Evangelisté nám uvádějí různé příhody, z nichž vyzařuje úžas a radost svědků tak zázračných 

událostí. Zvláště Jan vyzdvihuje první slova, jimiž se vzkříšený Mistr obrátil na své učedníky. 

"Pokoj vám," říká, když vstupuje do Večeřadla, a opakuje tento pozdrav třikrát (srov. Jan 20, 

19.21.26). Můžeme říci, že výraz "pokoj vám", v hebrejštině "shalom", obsahuje a shrnuje 

jistým způsobem celé velikonoční poselství. Pokoj je dar, který nabízí lidem vzkříšený Pán a 

který je plodem nového života, zahájeného jeho zmrtvýchvstáním. 

Pokoj se tedy identifikuje jako "novost" vložená do příběhu Kristovy Paschy (Velikonoc). 

Vyvěrá z hluboké obnovy lidského srdce. Není tedy výsledkem lidských námah, ani jej nelze 

dosáhnout pouze díky dohodám mezi osobami a institucemi. Je spíše darem, který je třeba 

velkomyslně přijímat, pečlivě se o něj starat a s odpovědností a zralostí mu umožnit, aby 

přinášel plody. Ať jsou situace jakkoliv pohnuté a napětí a konflikty jakkoliv silné, nic 

nemůže odolat účinné obnově, již přináší zmrtvýchvstalý Kristus. On je náš pokoj. Jak čteme 

v listu Efezským, On svým křížem zrušil příčinu nepřátelství, "vytvořil ve své osobě z těchto 

dvou částí jediného nového člověka a tím zjednal pokoj" (Ef 2, 15). 

Kristus nás svou smrtí na kříži smířil s Bohem a položil základy světa bratrského soužití 

všech. Křehká a po štěstí dychtící lidská bytost byla v Kristu vykoupena z otroctví zlého 

ducha a ze smrti, která plodí smutek a bolest. Krev Vykupitele omyla naše hříchy. Tak jsme 

zakusili obnovnou moc jeho odpuštění. Boží milosrdenství otevírá srdce k odpuštění bratřím 

a s odpuštěním, které je nabídnuto a přijato, se buduje mír v rodinách a v každém jiném 

životním prostředí. 

podle textu Jana Pavla II. na generální audienci 23. dubna 2003 

zdroj: www.velikonoce.vira.cz 

 

LITURGICKÁ ČTENÍ - ROČNÍ CYKLUS C 

 

Datum Neděle  1.čtení 2.čtení  Evangelium 

31.3. Zmrtvýchvstání Sk 10,34a.37-43 Kol 3,1-4  Jan 20,1-9 

7.4. 2. velikonoční Sk 5,12-16 Zj 1,9-11a.12-13.17-19 Jan 20,19-31 

14.4. 3. velikonoční Sk 5,27b-32.40b-41 Zj 5,11-14 Jan 21,1-19 

21.4. 4. velikonoční Sk 13,14.43-52 Zj 7,9.14b-17 Jan 10,27-30 

28.4. 5. velikonoční Sk 14,21b-27 Zj 21,1-5a Jan 13,31-33a.34-35 

 

„Pán můj a Bůh můj“ 

Láska Boží je silnější než smrt. Navzdory tomu, co vidíme kolem sebe, 

navzdory tomu co vidíme sami v sobě, věřme spolu s Tomášem v moc Boží 

lásky a žijme s Tím, který žije! 
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87. ČÍSLO                                    VELIKONOCE 2013 

 

Milí čtenáři! 
 

V poslední den měsíce března si připomínáme největší událost církevního roku, 

Zmrtvýchvstání Páně. Vstupujeme tak do velikonočního oktávu a do doby velikonoční, která 

skončí Slavností Seslání Ducha Svatého. Je pak ale ještě jeden velký den už v novém měsíci, 

který bychom neměli opomenout. Je to druhá neděle velikonoční, která je zároveň svátkem 

Božího milosrdenství. Svátek Božího milosrdenství oficiálně zavedl bl. papež Jan Pavel II. 

30. 4. 2000, v den svatořečení sestry Faustýny Kowalské, kterou si Ježíš kdysi vyvolil za 

hlasatelku Božího milosrdenství. Její apoštolát právě souvisí s šířením důvěry v Boží 

milosrdenství s pomocí obrazu, k jehož namalování podle vidění byla vyzvána. Po výzvě k 

namalování obrazu, v únoru 1931, Ježíš Faustýně poprvé vyjevil svou touhu, aby 

milosrdenství mělo svůj svátek. 

V září 1936 Ježíš Faustýně řekl: "Dcero má, říkej celému světu o mém nesmírném 

milosrdenství. Toužím, aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a 

zvlášť pro ubohé hříšníky. V tento den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře 

milostí vylévám do duší, které se ke zdroji mého milosrdenství přiblíží. Duše, která přijme 

svátost smíření a svaté přijímání, dosáhne úplného odpuštění vin a trestů; v tento den jsou 

otevřena všechna stavidla Boží, skrze něž proudí milosti; ať se žádná duše nebojí ke mně 

přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat. Svátek Milosrdenství vyplynul z mého nitra, 

toužím, aby byl slavnostně slaven první neděli po Velikonocích. Lidstvo nedojde pokoje, 

dokud se neobrátí ke zdroji mého milosrdenství." (Deníček 699) 

Během velikonočních svátků si tedy spolu s celou církví připomínáme dílo Božího 

vykoupení, které je ale vždy úzce spjaté s Božím milosrdenstvím. A tak se nechme inspirovat 

tímto tématem. Všichni stále zakoušíme velkou lásku Boha, našeho Otce. Zažíváme jeho 

milosrdenství, zvláště když se díváme na kříž, ale také při svátosti eucharistie a svátosti 

smíření, ale i jindy. Je tedy dobře, abychom se i my učili být Bohu podobni nejen ve 

spravedlnosti, ale právě a především v lásce, odpuštění a milosrdenství, tak jak nám to 

například nepřímo ukládá i nový papež František, když ve svém inauguračním projevu říká, 

že máme být k sobě dobří, všímaví, že se máme navzájem chránit, že se nemáme bát něhy a 

být jeden pro druhého. A papež František říká i toto: „Ježíšovým poselstvím je milosrdenství. 

Pro mne osobně – říkám ve vší skromnosti - je to nejsilnější Pánovo poselství.“ 



Radujme se tedy, bratři a sestry, z Božího milosrdenství, ale také všichni společně 

prosme: Bože, Ty o velikonocích vždy znovu oživuješ víru svého lidu; prosíme tě: opatruj a 

upevňuj v nás, cos nám daroval, ať všichni stále hlouběji chápeme, co pro nás znamená Tvé 

milosrdenství, kvůli němuž jsme byli vykoupeni krví Tvého Syna. Neboť on s Tebou v 

jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen 
 

P. Radim 

 

STANE SE 

 Na Velikonoční pondělí bude mše sv.v 8.00 hod v děkanském kostele a v 18.00 hod u  

sv. Barbory.  

 V úterý 2.4. při mši sv. v 17.00 hod v kostele sv. Barbory bude též udílena svátost 

nemocných.  

 Ve čtvrtek 4.4. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.  

 V pátek 5.4. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.  

 V pátek 5.4. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.  

V sobotu 6.4. bude duchovní obnova farnosti jako již obvykle začátek mší sv. v 7.15hod, 

pokračuje snídaní na faře a duchovním programem v kapli. Zakončení kolem 11hod. 

 V sobotu 6.4. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.  

 V neděli 7.4. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.  

 

 V pondělí 8.4. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.  

V pondělí 8.4. o Slavnosti Zvěstování Páně bude celebrovat v děkanském kostele v 18.00 

hod mši sv. P. Stanislav Přibyl, generální vikář, a po mši sv. bude na faře beseda o 

majetkoprávním narovnání mezi státem a církvemi. Všichni jste srdečně zváni! 

 Ve čtvrtek 11.4. v 9.30 hod bude v Jirkově slavena mše sv. kněžími Krušnohorského 

vikariátu.  

 Ve čtvrtek 11.4. v 17.00 hod bude na děkanství setkání manželat.  

 V neděli 14.4. ve 14.00 hod bude mše sv. v kostele sv. Petra a Pavla v Březně u 

Chomutova. 

 

 Ve čtvrtek 18.4. v 18.00 hod bude na děkanství adorace.  

 V pátek 19.4. v 16.30 hod mají na děkanství setkání Broučci.  

 V pátek 19.4. v 16.30 hod bude na děkanství setkání ministrantů.  

 V sobotu 20.4. ve 14.00 hod bude mše sv. na Květnově.  

 

 V pondělí 22.4. v 15.30 hod bude modlitební setkání seniorů na děkanství.  

 Ve čtvrtek 25.4. v 18.00 hod bude na děkanství beseda s promítáním a povídáním o 

KANADSKÝCH NÁRODNÍCH PARCÍCH.  

Ve středu 1. 5. ve 14.00 hod bude v Málkově poutní mše sv. ke cti sv. Josefa. 

Všichni jste srdečně zváni!!! 

 

 

 

Ve čtvrtek 2.5. bude v naší farnosti EUCHARISTICKÝ DEN, po ranní mši svaté až do 

17.50 hod bude výstav Nejsvětější Svátosti oltářní. Zapište se, prosím, ke službám a využijte i 

během dne k rozjímání a modlitbě. Kostel bude otevřen po celý den. Eucharistický den 

zakončíme slavením mše sv. v 18.00 hod a májovou pobožností. 

 

V sobotu 4.5. je EUCHARISTICKY DEN na Květnově, který začíná modlitbou růžence v 

10.00 hod, následuje mše sv. a odpoledne adorace. 

Zakončení ve 14.00 hod. Podrobnosti na plakátku v kostele.  

 V neděli 5.5. ve 14.00 hod bude mše sv. ke cti sv. Floriána v Lidni.  

 V neděli 5.5. ve 14.00 hod bude mše sv. ve Vysoké Jedli.  

 

HABEMUS PAPAM! 

Během letošní postní doby jsme prožili vskutku bouřlivé události týkající se nejvyššího 

vedení Církve. V pondělí před popeleční středou, dne 11. února 2013, oznámil Benedikt 

XVI., že k 28. únoru 2013 rezignuje na papežský úřad. Dlouho zvažované rozhodnutí, v 

dějinách Církve ojedinělé, zdůvodnil především úbytkem sil pro výkon funkce ve věku 85 let. 

Konkláve, sbor kardinálů, kteří volí papeže, začalo 12. března 2013 a již 13. března 2013 

ve večerních hodinách zazněla radostná zpráva: „Máme papeže“! V pátém volebním kole byl 

vybrán nový římský biskup – papež, kterým se stal kardinál Jorge Mario Bergoglio, 

arcibiskup z argentinského Buenos Aires. Nový papež si zvolil jméno František (z Assisi). 

Jorge Mario Bergoglio, SJ, se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires. Na kněze byl 

vysvěcen 13. prosince 1969 jako jezuita. Působil poté jako novicmistr v San Miguel, kde 

zároveň vyučoval teologii. V letech 1973–1979 byl provinciálem jezuitů v Argentině a v 

letech 1980–1986 rektorem filozofické a teologické fakulty v San Miguel. Po dokončení 

doktorských studií v Německu působil jako zpovědník v Córdobě. 20. května 1992 byl 

jmenován pomocným biskupem v Buenos Aires, biskupské svěcení přijal 27. června téhož 

roku. Dne 3. června 1997 se stal biskupem-koadjutorem a biskupského stolce v Buenos Aires 

se ujal 28. února 1998. Zároveň působí jako ordinář věřících východního ritu v Argentině.  

V letech 2005–2011 byl předsedou Argentinské biskupské konference. Kardinálem jej 

jmenoval papež Jan Pavel II. dne 21. února 2001. 

PROHLÁŠENÍ BISKUPA MONS. JANA BAXANTA K VOLBĚ PAPEŽE 

Večer 13. března jsem byl velmi překvapen a potěšen. Nejen tím, že nový papež je, jak 

sám řekl, „skoro z druhého konce světa“. V Božím světě a v Kristově církvi není žádný konec 

světa, i sebemenší lidská rodina, ocitající se kdekoliv na naší zemi, je součástí velké Boží 

rodiny. Vyzval k modlitbě za svého předchůdce Benedikta XVI. Uvědomuje si důležitost 

vztahů, vzájemné propojení, projevuje vděčnost. Mluví o „bratrství“: tím může být lidstvo 

obnoveno. Vybral si jméno světce, který nelpěl na hmotných věcech. Dobrovolně se jich 

zřekl. Krize, o které se mluví velmi často a všude, se může překonat skromností a střídmostí 

životního stylu. Poprosil o modlitbu. Nejvyšší pastýř o naše modlitby stojí! Máme oprávněný 

důvod se radovat. Rozeznění zvonů všude na světě, i v naší litoměřické diecézi, mělo svůj 

důvod! Modleme se za papeže Františka s radostí v srdci. 

Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický 


