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1. Postní doba a Velikonoce 
 

Popeleční středou (dnem přísného postu – viz. níže Velký pátek)              
9. března 2011 zahajuje církev postní dobu, která nás má připravit na 
velikonoční svátky, kdy si připomínáme smrt a zmrtvýchvstání našeho 
Pána a také je s touto slavností neodlučitelně spojena obnova našeho 
křestního slibu o Velikonoční vigilii (večer na Bílou sobotu). Centrem 
velikonočního slavení je událost zmrtvýchvstání Ježíše Krista. K ní se 
zaměřují všechny přípravy a odvíjí se od ní celá další liturgie. Církev slaví 
vítězství svého Pána, raduje se a jásá, neboť byla přemožena smrt. Láska se 
obětovala a zrušila dlužní úpis dávného hříchu (srov. velikonoční 
chvalozpěv). Cesta k vítězství však byla cestou kříže, dobrovolného utrpení 
a ponížení. Smrt byla přemožena obětí neposkvrněného Beránka, Krista. 
Hřích byl smazán prolitím jeho krve. Má-li být naše velikonoční radost 
úplná a opravdová, musíme k ní dojít stejnou cestou jako náš Pán, cestou 
oběti a kříže. Proto se na Velikonoce připravujeme postem, rozjímáním o 
utrpení a odříkáním. V rámci postní doby může v naší farnosti opět 
proběhnout také misijní jarmark  pro adopci na dálku a také dobrovolná 
postní almužna. Chceme-li, aby se nás dotkla radost vítězícího a 
osvobozujícího Boha, musíme mu být nablízku. Mezi námi a ním však 
stojí hřích. Proto potřebujeme obrácení: zřeknutí se hříchu, očištění a 
přiklonění k Bohu. Takové obrácení nám zprostředkovává křest a pokání.  

2. Velikonoční zpovídání 
 

Před velikonočními svátky bude svátost smíření ve Zhoři v sobotu 16. 
dubna 2011 od 15:30 – 17:00 hod. Přijde na pomoc ještě jeden kněz, 
prosím, abyste využili této možnosti. Jinak zpovídám vždy půl hodiny před 
každou mší svatou.  
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3. 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.  
Křížové cesty budou vždy v pátek v 16:45. 

Na 1. neděli postní (Hnutí Modlitby matek) a 4. neděli postní (mládež) 
bude křížová cesta odpoledne v 14:30. Na 5. neděli postní bude křížová 
cesta v 14:30 v Arnolci. V pátek 15. dubna 2011 budou mít přede mší sv. 
pobožnost křížové cesty děti. 

4. 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 Matouše. 
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 od hájenky). 
Bílá sobota – ve 20:30 – 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  
Odpoledne ve 14:30 bude žehnání polí o svátku sv. Marka, 
 tentokrát ve Stáji.  
 

*Velikonoční třídenní (triduum) začíná večer na Zelený čtvrtek , kdy 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 dnem 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, 
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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 – 20:00 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 
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. 

5. Prvonedělní sbírky na opravy 
 

Pravidelně o prvních nedělích v měsíci se v naší 
farnosti budou konat sbírky na opravy v kostele. O 
částkách budete informování vždy následující neděli. 
Pokud by někdo chtěl dát finanční dar, může požádat o 
vystavení dokladu pro daňové účely. Pravidelné sbírky 
na jiné účely (misie, charitu…) budou včas oznámeny. 
Díky za každý dar! 

6. Setkání mládeže  
 

V sobotu 16. dubna 2011 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. 

7. Adorační den v naší farnosti 
 

Ve středu 20. dubna 2011 bude v našem kostele celodenní výstav 
Nejsvětější Svátosti od 10:00 do 17:00. V 10:00 bude pobožností zahájen 
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výstav. Je třeba, aby po celý den byl někdo v kostele, proto budete mít 
možnost se zapsat na určitou hodinu. V 17:15 bude adorační den ukončen 
mší svatou. 

8. Poutě v květnu 
 

V neděli 1. května 2011 bude poutní mše sv. v 9:15 ke cti sv. Floriána 
v Nadějově. Ve 14:30 bude májová pobožnost. 
V neděli 15. května 2011 bude poutní mše sv. v 9:15 ke cti sv. Jana 
Nepomuckého ve Stáji. Ve 14:30 bude májová pobožnost. 

9. Farní den 
 

V neděli 22. května 2011 se v naší farnosti uskuteční farní den. Hostem 
bude tentokrát otec Jiří Šlégr, ředitel Papežských misijních děl v ČR. Mši 
svatou bude sloužit v 10:30 a pak už tradičně bude následovat pro zájemce 
farní oběd v sále u Vítků. Po obědě bude už pro všechny farníky přednáška 
hosta o misiích. Zájemci o oběd se napíšou vzadu v kostele. Oběd bude za 
dobrovolný příspěvek, pití si platí každý sám. Pokud by někdo chtěl přispět 
na misie, může tak učinit přímo u otce Šlégra. 

10. Děkanátní setkání kněží 
 

Ve čtvrtek 2. června 2011 na slavnost Nanebevstoupení Páně bude 
v naší farnosti děkanátní setkání kněží, které začne mší svatou v 9:00, na 
kterou jste všichni srdečně zváni! Společně můžeme jedinečným způsobem 
prožít významnou liturgickou slavnost Nanebevstoupení Páně! 

11. První sv. zpověď a sv. příjímání  
 

V pátek 3. června 2011 bude v 16:30 první svatá zpověď dětí, které 
v neděli  5. června přistoupí poprvé ke sv. přijímání při mši sv. v 8:30. Po 
slavnosti prvního sv. přijímání bude setkání dětí a rodičů na faře u malého 
občerstvení. 

12. Velikonoční přání 
 

„Nebojte se!“ říkal Ježíš po svém vzkříšení svým ustrašeným učedníkům    
a tuto výzvu chceme uposlechnout také my. Ať je Vaše srdce naplněno 
radostí a pokojem, protože Kristus přemohl smrt a zvítězil nad zlem. To 
Vám ze srdce přeji Vaší kněží   

                                                                    P. Mikuláš a P. Bohdan 


