
 
 

 
 
 
 
 
 
On žije mezi námi! 

Když Ježíšovi učedníci viděli, že jejich Mistr zemřel na kříži, byli 
zdrceni. Stalo se to, co ani nečekali, i když o tom Ježíš jasně mluvil. Očekávali, 
že obnoví království Izraele a nyní jeho mrtvé tělo skončilo v hrobě. Hrobový 
kámen zapadl, stráž střežila hrob. Nastalo ticho. Ticho bylo u hrobu, kde 
vojáci hlídali, ticho bylo ve večeřadle, kde učedníci byli ze strachu před židy 
zavřeni, ticho bylo v jeruzalémských ulicích. Brzy ráno, ještě než vyšlo slunce, 
byl hrob prázdný. Ježíš vstal z mrtvých a ukázal se svým nejvěrnějším. Mezi 
prvními byla Marie Magdalská, která přišla časně ráno k hrobu a viděla, že 
kámen je odvalen. Celá ustrašená oznamuje Petrovi a Janovi: „Vzali Pána 
z hrobu a nevíme, kam ho položili.“ 
 

Oba apoštolové zamířili k hrobu a viděli, že v prázdném hrobě zůstala 
pouze rouška a pruhy plátna, do nichž bylo mrtvé tělo zabaleno. Když odešli 
od hrobu, Marie Magdalská se setkala s Ježíšem, kterého pokládala za 
zahradníka. Říká mu: „Pane, jestliže tys ho odnesl, pověz mi, kam jsi ho 
položil.“ Ježíš zvolal: „Marie!“ A ona ho podle hlasu poznala. Šla to oznámit 
učedníkům: „Viděla jsem Pána.“ Učedníci byli zmateni, když se poprvé ve 
večeřadle setkali se zmrtvýchvstalým Ježíšem. Přišel 
k nim zavřenými dveřmi, protože ze strachu před židy 
byli ve večeřadle zavřeni. 
 

Církev na celém světě se raduje ze 
zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zemřel na kříži a vstal 
z mrtvých, jak to předpověděl, a stále žije mezi námi. 
Tuto stálou přítomnost slíbil před svým návratem 
k Otci, když řekl: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny 
až do konce světa!.“ Ježíš Zmrtvýchvstalý je přítomen 
v eucharistické oběti mše svaté, ve svém slově, tam, 
kde se shromažďují věřící, neboť slíbil: "Kde jsou dva 
nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já 
uprostřed nich“.  



Přeji Vám požehnané svátky Zmrtvýchvstání našeho Pána, radostné 
Aleluja a vše dobré ve vašem životě. 

P. Zdeněk 
 

VELIKONOCE 2018 VE FARNOSTI ZHOŘ 

21. 3. 2018 
SVÁTOST SMÍŘENÍ 
(v sobotu 24. 3. – cizí zpovědník) 

16:15 – 17:15 

23. 3. 2018 15:45 – 17:15 

24. 3. 2018 8:00 – 9:30 

25. 3. 2018 
KVĚTNÁ NEDĚLE mše svatá 
žehnání ratolestí 

09:15 

29. 3. 2018 
ZELENÝ ČTVRTEK  mše svatá 
na památku Ježíšovy Poslední večeře 

17:15 

30. 3. 2018 VELKÝ PÁTEK  obřady Velkého pátku 16:30 

30. 3. 2018 KŘÍŽOVÁ CESTA u hájenky 20:00 

31. 3. 2018 
BÍLÁ SOBOTA 
vigilie slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 

18:30 

1. 4. 2018 
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
mše svatá, žehnání pokrmů 

09:15 

2. 4. 2018 PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ mše svatá 09:15 
 

DALŠÍ UDÁLOSTI 2018 VE FARNOSTI ZHOŘ 

6. 5. 2018 Pouť ke cti sv. Floriána v Nadějově 

13. 5. 2018 Pouť ke cti sv. Jana Nepomuckého ve Stáji 

20. 5. 2018 První svaté přijímání dětí z farnosti 

3. 6. 2018 Slavnost Těla a krve Páně 

15. 7. 2018 Pouť ke cti sv. Markéty ve Zhoři 

30. 9. 2018 Pouť ke cti sv. Václava v Nadějově 

21. 10. 2018 Pouť ke cti sv. Vendelína v Arnolci 
 

Přejeme radostné a klidné prožití svátků velikonočních. Další číslo vyjde před 

vánoci.                                                                                                                 BMK 


