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Postní zamyšlení 
 

Doba postní začíná Popeleční středou a končí 
Velikonočními svátky (na Zelený čtvrtek). Na Popeleční 
středu a na Velký pátek platí přísný půst.  
(Půst od masa a újma v jídle). 
V postní době by mělo dojít k obnově našeho života. 
Uvědomění si a přiznání Boží velikosti, krásy                     
a dokonalosti. Je dobou uvědomění si toho, že jsme                 
k tomuto Božímu obrazu stvořeni a obnovováni. Proto je                        

i dobou uvědomování si naší velikosti, krásy a dokonalosti v závislosti na 
Bohu. Ale i vlastní hříšnosti, slabosti a nedokonalosti při našem životě bez 
Boha. Tyto kroky jsou důležité pro otevření svého srdce Pánu, pro naši 
obnovu a vyzdravění. Je třeba zvážit, zda jsem ochoten vzdát se právě 
toho, co mi nejvíce svazuje ruce a vydat se cestou, třeba i zásadní změny v 
mém životě. 
 

Křížové cesty  
 

Při pobožnostech křížové cesty uvažujeme nad utrpením 
Krista, který myslel na každého z nás, když nesl na svých 
ramenou kříž a byl na něj přibit. Postní doba je zvlášť 
k tomu určena, abychom se zamýšleli nad Ježíšovou 
výkupnou obětí pro nás. Měli bychom se těchto pobožnosti 
v rámci možnosti účastnit. Křížová cesta bývá v pátek 
v 16:45.   
V pátek 5. března 2010 bude od 16:30 adorace za kněze, jako vždy na 
první pátek v tomto roce kněží. 
V pátek 26. března 2010 budou mít před mší svatou pobožnost křížové 
cesty děti. Na 3. postní neděli bude křížová cesta odpoledne v 14:00 
(mládež).    Na  5.   postní neděli  bude křížová cesta v 15:00 v Arnolci. 
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Velikonoční svátost smíření 
 

Možnost přistoupit k velikonoční zpovědi bude v sobotu 27. března 2010 
od 9:00 do 10:30. Přijde na výpomoc ještě jeden kněz, využijte prosím této 
možnosti. 
Je možnost také půl hodiny před každou mši svatou. Ve velikonočním 
triduu se zpovídat nebude. Pokud by měli nemocní zájem o návštěvu 
kněze, dejte vědět, rádi posloužíme! 
 

Pořad velikonočních bohoslužeb 
 

Květná neděle v 8:30 – připomínka Ježíšova vjezdu do 
Jeruzaléma. Na začátku mše sv. se budou žehnat ratolesti, 
které poneseme v průvodu. Zpívají se pašije podle Lukáše. 
Zelený čtvrtek v  17:15 – mše sv. na památku Večeře Páně  
a po ní adorace. 
Velký pátek v 17:15 – velkopáteční obřady.  
Čtou se pašije podle Jana.  
Ve 20:00 pobožnost křížové cesty (podle počasí, snad od hájenky). 
Bílá sobota – ve 20:00 – obřady velikonoční vigilie. 
Neděle Zmrtvýchvstání – Hod Boží velikonoční v 8:30,  
na konci mše bude žehnání pokrmů. 
Velikonoční pondělí v 8:30, Arnolec v 10:30 
 

*Velikonoční třídenní (triduum) začíná večer na Zelený čtvrtek , když se 
slaví mše na památku Večeře Páně. Dopoledne biskup ve své katedrále 
spolu s  kněžími světí oleje a kněží obnovují své kněžské závazky. Je to 
den, kdy Ježíš ustanovil dvě svátosti – kněžství a Eucharistii. Má to být 
den našeho díkůvzdání Bohu. 
*Velký pátek  je den přísného postu. Jde o půst zdrženlivosti od masa, 

který se týká všech od dovršeného 14. roku věku. Půst  újmy 
(tzn. jen jednou za den se najíst do sytosti) se týká všech, 
kteří dovršili 18. rok věku až do započatého 60. roku věku. 
Samozřejmě, že se to netýká nemocných, diabetiků…! 
Středem tohoto dne a liturgie je kříž. Je to jediný den, kdy se 
v církvi neslaví mše svatá.  

*Bílá sobota je den Ježíšova odpočinutí v hrobě. Od 10:00 – 19:30 budete 
mít možnost adorovat u Božího hrobu. Večer po západu slunce se slaví 
velikonoční vigilie. Tato bohoslužba je velmi krásná a neměl by nás od 
účasti na ní odradit pozdější čas. V obřadech je hluboce zdůrazněno 
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vítězství Ježíše Krista nad temnotou hříchu a smrti. Proto se má slavit až se 
stmívá, aby vyniklo světlo ohně a svící. Kdo chce prožít radost Velikonoc, 
měl by se této bohoslužby účastnit. 
Hlavními body velikonoční vigilie jsou: 

slavnost ohně a zapálení velikonoční svíce - Paškálu, který 
symbolizuje zmrtvýchvstalého Krista.  
křestní bohoslužba, při níž se požehná voda a budeme mít 
možnost obnovit své křestní závazky. Pak budeme pokropení 
vodou, abychom si připomněli svůj křest – zrození z vody a 
Ducha.  

slavení Eucharistie, neboť ona je plodem Ježíšovy smrti a jeho 
zmrtvýchvstání a závdavkem našeho budoucího vzkříšení. 
 

Setkání mládeže  
 

V sobotu 27. března 2010 se v Brně na Petrově uskuteční setkání mládeže 
s diecézním biskupem otcem Vojtěchem Cikrle. Podrobnosti se dozvíte na 
setkání mládeže v pátek po mši sv. na faře. Na vývěsce bude plakát. 
 

Sbírky 
 

O slavnosti Zmrtvýchvstání Páně – a na Velikonoční pondělí budou 
sbírky věnované na opravy ve farnosti. 
V neděli 23. května 2010 na Slavnost Seslání Ducha Svatého proběhne 
sbírka na Charitu. 

  

 
Adorační den v naší farnosti 

 

V úterý 20. dubna 2010 bude v našem kostele celodenní výstav 
Nejsvětější Svátosti od 9:00 do 17:00. V 9:00 bude mše svatá a pak 
výstav. Je třeba, aby po celý den byl někdo v kostele, proto budete mít 
možnost se zapsat na určitou hodinu.  
 

   
 Poutě v květnu 

 

V neděli 2. května 2010 bude poutní mše sv. v 10:30 ke cti sv. Floriána 
v Nadějově. Ve 14:00 bude májová pobožnost. 
V neděli 16. května 2010 bude poutní mše sv. v 10:30 ke cti sv. Jana 
Nepomuckého ve Stáji.  
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Slavnost Nejsvětějšího Těla a Krve Páně 
 

V neděli 6. června 2010 po mši svaté v 8:30 bude eucharistický průvod po 
obci doprovázený dechovkou. Prosím maminky, aby připravily družičky         
a děkuji všem, kteří přispějí k důstojnému průběhu této slavnosti. 
 

První svaté přijímání 
 

Slavnost prvního svatého přijímání děti naší farnosti bude v neděli                
13. června 2010 v 8:30 při mši svaté. Po mši svaté bude setkání na faře 
s malým pohoštěním. V sobotu před tím 12. června 2010 v 16:00 přistoupí 
děti poprvé k svátosti smíření.  
 

  Velikonoční přání 
 
Moc Kristova kříže a vzkříšení  
je větší než veškeré zlo, z něhož by člověk mohl a 
musel mít strach. Nebojte se toho, co jste sami 
vytvořili, nebojte se ani všeho, co člověk vyrobil  
a čím je den ode dne více ohrožován! A konečně, 
nebojte se sami sebe! Kristus po svém 
zmrtvýchvstání řekl apoštolům a ženám:  
„Nebojte se!“. Tato slova potřebujeme v dnešní 
době možná více, než kdy jindy. Věřte, že 
existuje ten, kdo drží v rukou osudy tohoto 
pomíjivého světa, kdo má v rukou klíče od smrti a 
podsvětí, kdo je alfou i omegou.  
A tento někdo je Láska...  
Jen on se může plně zaručit za slova. 
„Nebojte se!“.                   (Podle Jana Pavla II.) 

 
Všem Vám přejeme požehnanou postní dobu a radost z Kristova 
vítězství. Pokoj, který zmrtvýchvstalý Ježíš přináší svým 
ustrašeným a smutným učedníkům, ať zavládne i ve Vašich 
srdcích a rodinách! 
 
Požehnané Velikonoce přejí vaší kněží   

                      
                       P. Mikuláš a P. Bohdan 


