
 
 
 

VelikoMoce - aneb komunistický absurdistán 
povídka  
 

Říkejme jim třeba otec Petr a otec Pavel. Dva kněží, kteří si užili své v 
kriminálech, kterými prošli i přes svůj věk. Nikdy ovšem nebyli ochotni 
se ohnout. Proč také a před kým, a tak je komunisté nešetřili. Nakonec 
se přece jenom dostali nejen z vězení, ale i na opuštěné fary ve 
zdevastovaném pohraničí. Věřící zde téměř nebyli, a tak zde "nebylo 
co zkazit", domnívali se mocipáni. Ale protože kněžím se nesmí nikdy 
moc věřit, jakýsi člověk jménem Posedlo měl za úkol v té oblasti na ně 
dohlédnout, návštěvy prověřit, doručovanou poštu 
okem skouknout - člověk nikdy neví. 
 

A otec Petr i otec Pavel "sekali dobrotu". Do 
politiky se nemíchali, návštěv v tom 
zapadákově měli minimum, telefon měl téměř 
pořád dovolenou a poštou chodili pravidelné 
oběžníky z konzistoře, které byly už i tak 
kontrolovány. 
 

Posedlo již málem ztrácel svou původní 
obezřetnost, když v tom to přišlo. Zdánlivě 
naprosto nenápadný, tuctový velikonoční pohled, který 
posílal otec Petr otci Pavlovi. Na první pohled vše v pořádku. Ale 
Posedlo to nepřehlédl. Roztřesenou rukou zde bylo napsáno: Radostné 
velikomoce přeje Petr. Jak už se na ně těším. 
 

Možná, že se vám to divné nezdá. Možná také, že když uvážíte věk 
obou kněží, nepřekvapí vás ani velikomoce místo velikonoce. Ale 
Posedlo byl na koni. Konečně zachytil podzemní činnost, konečně 
vyčenichal rozvracení republiky, konečně se proslaví, bude povýšen, 
odměněn. A snad si ho pak už konečně také začne všímat paní Krutá, 
která ho zatím stále přehlíží. 
 

S pohlednicí v ruce radostně vbíhá na místa nadřízená. Mám je, tady to 
je. Poručík Mříž pročítá pohled sem a tam, dívá se i proti světlu a nic. 
Co s tím pohledem má být? Nerad by vypadal jako blbec, ale skutečně 
na něm nic nemůže najít. Posedlo se spokojeně usmívá a chce si své 
vítězství vychutnat. Vidíte ty velikomoce! Žádné velikonoce, ale 
velikomoce. To je šifra. Oni se nepřipravují na žádné velikonoce, svátky 
jara nebo co to mají, oni se připravují na převzetí moci. Oni chtějí vzít 
do svých rukou moc a to dokonce velikou moc. Radostné veliko-moce 
a dokonce se nestydí ještě napsat, že se na ně těší. 
 

Pravděpodobně se otec Petr ani otec Pavel nikdy nedozvěděli, proč 
najednou oba na stará kolena zase přišli o státní souhlas a nesměli dál 
působit ani v tom víry-prázdném pohraničí. 
 

Ovšem ten výklad o velikomocích je mezi mnohými rozšířen do dnes. 
Tak si, prosím vás, dávejte velký pozor, když píšete velikoNoční 
pohledy. 
                                                                              Z knihy Josefa Hese: Zpovídačky 

 
VELIKONOCE 

Nebojte se! 
Moc Kristova kříže a vzkříšení 
je větší než veškeré zlo, 
z něhož by člověk mohl 
a musel mít strach.  
(sv. Jan Pavel II.) 
 
     Milí přátelé, NEBOJME SE! Nebojme se toho, co jsme sami vytvořili, 
nebojme se ani všeho, co člověk vyrobil a čím je den ode dne více 



ohrožován! Nebojme se nikoho a ničeho. A konečně, nebojme se sami 
sebe! 
     Kristus po svém zmrtvýchvstání, jak si budeme společně z Písma 
předčítat, řekl apoštolům a ženám: „Nebojte se!“  Myslím si, že tato 
slova potřebujeme dnes možná více, než kdy jindy. 
     Je nutné, aby zesílila naše jistota, 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!“.                                                                                                                                                                                                            
 

Takže: NEBOJME SE!                                                                                                                                                                             
Žehnám Vám k radostnému životu z víry. P. Zdeněk 

 

Co nás čeká 
Misijní trh pro Perlu se letos uskuteční v neděli 2. dubna 2017 po mši 

svaté do 11 hodin.  Odpoledne od 14 hodin bude křížová cesta a poté 

ještě kavárna s prodejním trhem do 15 hodin.  V sobotu 1. dubna od 

14 hodin bude výroba dekorací a příprava trhu pro mládež a ženy. 

Prosíme Vás, abyste se také zapojili, upekli buchty nebo jiné dobroty, a 

donesli je v neděli přede mší svatou na faru. Děkujeme. 

 

Mše svaté o velikonočních svátcích 

13. dubna 2017 Zelený čtvrtek, mše svatá v 17:15 

14. dubna 2017 Velký pátek, obřady v 16:30 

15. dubna 2017 Bílá sobota, vigilie v 18:30 

16. dubna 2017 Boží hod velikonoční, mše svatá v 9:15 

17. dubna 2017 Velikonoční pondělí, mše svatá v 9:15 

 

 

 

 

Poutě ve farnosti 

7. května 2017 pouť v Nadějově, kaple sv. Floriána 

 Mše svatá v 10:00 

21. května 2017 pouť ve Stáji, kaple sv. Jana Nepomuckého 

 Mše svatá v 10:00 

16. července 2017 pouť ve Zhoři, farní kostel sv. Markéty 

 Mše svaté v 8:30 a v 10:30 

24. září 2017 pouť v Nadějově, kaple sv. Václava 

Mše svatá v 10:00 

22. října 2017 pouť v Arnolci, kaple sv. Vendelína 

 Mše svatá v 10:00 

 

 

Letní tábor 

Velký (1. - 8. třída) se letos 

uskuteční od 24. do 28. července 

2017 v Heralticích. 

Malý (3 – 7 let, mladší 

s doprovodem) pravděpodobně 

začátkem srpna 2017 na faře ve 

Zhoři.  
 

 

Těšíme se. Vedoucí z farnosti Zhoř a okolí 

Přihláška již brzy na www.farnost-zhor.cz a v kostele. 

 

 
 

Přejeme radostné a klidné prožití velikonočních svátků. Další číslo 

vyjde příležitostně. 

                                                                                                     BMK 


