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Z FARNÍ MATRIKY 21. 2. – 27.3. 2022 
 
Udělené křty ve farnosti 
Nela Anežka Beňová,  pokřtěna 13.3.2022 
Alexander Juraj Kohout,  pokřtěn 20.3.2022 
Klára Lucie Němečková,  pokřtěna 27.3.2022 
Blahopřejeme 
 
 
Pohřby z kostela 
Helena Kopecká, 74 let, pohřbena 21.2.2022 
Jana Kožušníčková, 75 let, pohřbena 24.2.2022 
Ivana Sýkorová, 77 let, pohřbena 2.3.2022 
Jiřina Kinclová, 99 let, pohřbena 14.3.2022 
Božena Svobodová, 100 let, pohřbena 18.3.2022 
Mária Kudríková, 73 let, pohřbena 25.3.2022, Slatina 
RIP 
 
 
 

LITURGICKÝ KALENDÁŘ 
 
 
Čtvrtek 26. května – Slavnost Nanebevstoupení Páně, mše sv. v 8.00 a 18.00 v kostele 
 
Neděle 5. června – Slavnost Seslání Ducha svatého mše sv. v kostele dle pravidelného 
pořadu bohoslužeb 
 
 

 
Nebojte se! Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, z něhož 
by člověk mohl a musel mít strach. Kristus po svém zmrtvýchvstání řekl 
apoštolům a ženám: „Nebojte se!“. Tato slova potřebujeme na sklonku 
druhého tisíciletí možná více než kdy jindy. (Jan Pavel II.) 
 
 
 

 

KUKÁTKO   
Informace z římskokatolických farností u kostela sv. Jiljí a Brno-Nová Líšeň 

Adresa redakce: Pohankova 18, 628 00 Brno, tel.: +420 603 944 709 
Web: www.farnostlisen.cz   E-mail: brno-lisen@dieceze.cz   Vyšlo: 10. dubna 2022            

Neprodejné!  
Vychází pro vnitřní potřebu farnosti. Stanovisko redakce se nemusí ztotožňovat s obsahem 

zveřejněných příspěvků. Anonymní příspěvky nezveřejňujeme. 
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ÚVODNÍ SLOVO O. PETRA  
 
O Velikonocích  
slavíme sílu Božího vítězství. Přes všechna 
lidská očekávání, jak by se mohla projevit 
Boží síla, nechává Otec Ježíše zemřít. 
Nezastaví na poslední chvíli křižování, 
nesmete vojáky a nepřátelský dav. 
Dokonce i Zmrtvýchvstání je pak beze 
svědků. Četl jsem někde, že Bůh působí 
rád v „undergroundu“. Tedy neviditelně, 
nenápadně, nezištně. A přes všechny 
negativní prognózy, krize, bolesti, nemoci, 
pandemie a šílenství paranoidních 
vojevůdců vítězí i dnes. Kdybychom 
nevěřili, že zlo může být překonáno, cítili 
bychom jen hněv, cynismus, beznaděj. 
Pocit, že nic nezmůžeme, že není o co 

bojovat, že je lepší to vzdát, bere energii  
a neuvěřitelně ubíjí. Mnoho lidí se dnes 
dívá na svět hodně skepticky a není divu. 
Ale je tu přese všechno bolavé a těžké 
stále naděje. Velikonoce nám dodávají 
odvahu. Má smysl snažit se o drobné 
změny, jednotlivé skutky lásky. 
 
To, co se stalo před dvěma tisíci lety se 
nás stále týká. Učíme se unést svá 
omezení a kříž a zároveň se otvíráme 
naději, radosti a pokoji. Učíme se 
odpouštět, být velkorysí, povzbuzovat 
sloužit. Díky vám všem, kteří jakýmkoli 
způsobem pomáháte. Bůh každé snaze 
posvěcovat svět požehná. 

 
o. PŠ 

 
 

SYNOD TRVÁ 
 
Skončila farní fáze synodu a v současné 
době probíhá vyhodnocování výstupních 
dotazníků a zpracování diecézní zprávy. Ta 
bude dále zpracována na národní a poté 
na kontinentální úrovni, aby se na podzim 
2023 stala předmětem jednání biskupské 
synody v Římě. Chtěl bych 
poděkovat všem, kdo jste se do 
synodních skupinek zapojili a 
kdo jste se za synod modlili. 
 
Zpracováním dotazníku naše 
role ale neskončila. Zkušenosti 
setkání, modlitby, naslouchání, 
přemýšlení, sdílení, rozlišování 
a proměny jsou příliš cenné, než 
aby se teď hodily jako již neužitečné do 
koše. Synoda nemá svůj hlavní cíl  
v sestavení perfektní postsynodální 
exhortace, ale proměnu Církve na všech 
úrovních. Synodalita – tedy naše společné 
putování v Církvi – znamená společné 
vytváření i společnou odpovědnost. Jedním 
z nástrojů synodality jsou farní pastorační 
rady. Realita současného světa je natolik 
jiná, že styl vedení farnosti nemůže být 

záležitostí jednotlivce, ale týmu. Proto  
i Kodex kanonického práva zmiňuje 
pastorační radu jakou součást takového 
týmu (byť kodex ji chápe jako nepovinnou  
a pouze poradní).  
 

Bez ohledu na minima přiznaná 
církevním právem je právě 
pastorační rada důležitým 
nástrojem budoucnosti církve. 
Společně se modlit, naslouchat 
a rozlišovat v pastoračním týmu 
je podmínka pro poznání, kam 
nás Duch Svatý vede. Proto je 
úkolem pastorační rady 
plánování a spolupráce.  

 
Když zmiňuji plánování, tak tím nemyslím 
určit si, kdy bude první svaté přijímání nebo 
pouť do Sloupu. Je to spíš poctivá četba 
reality, očekávání, silných stránek, definice 
prioritních oblastí a zaměření se na to, kde 
nás chce Duch Svatý mít za tři nebo pět let. 
Pastorační tým (rada) díky svému spojení  
s prostředím, ve kterém žije, a síti vztahů je 
schopna lepšímu vhledu než jednotlivec. 
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Druhou oblastí zaměření pastorační rady je 
spolupráce. Ze synodních skupinek napříč 
diecézí zaznívala často právě tato potřeba. 
Všichni farníci, na základě svého křtu  
a biřmování, sdílejí společnou zodpo-
vědnost za dobro, správu a budoucnost 
svého farního společenství. Dá se tedy 
mluvit o spiritualitě spolupráce a 
spoluzodpovědnosti.  
 
Farnost není restaurace, ve které u svého 
stolečku buď sami nebo ve skupince přátel 
či rodinných příslušníků ukojíme své 
potřeby a když pak vytáhneme  
i peněženku, můžeme mít pocit, že jsme 
udělali vše správně. Farnost je organismus 

z živých osob na stejné lodi a na stejné 
cestě.  
 
V současné společnosti je Církev a farnost 
stále více misijní oblastí. Nemá smysl 
naříkat, že věci nejsou jako dříve, chce to 
odvahu klást si otázku, hledat odpovědi, 
naslouchat a rozlišovat – a to vše se stane 
duchovním procesem stejně důležitým, 
jako konat jiné skutky zbožnosti.  
 
Ve farnosti u sv. Jiljí plánujeme vytvoření 
pastorační rady po Velikonocích, ve 
farnosti Brno-Nová Líšeň po letních 
prázdninách.  
 

o. PŠ
 
 

POZVÁNKY 
 
PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
Slavnost prvního svatého přijímání se letos z důvodu velkého počtu dětí uskuteční v několika 
termínech: 
29. května a 5. června v 10.00 v kostele 
29. května v 8.30 na Salesku 
 
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 
Květnové májové pobožnosti budou každou sobotu v 17.00 hodin na Kostelíčku. 
 
VELIKONOČNÍ ŘEHTÁNÍ 
Tradici Velikonočního řehtání, dnes 
známou spíše z vesnic, kdy chodí 
chlapci s řehtačkami a klapačkami a 
nahrazují tak v období od Zeleného 
čtvrtka do Bílé soboty zvony, které 
odlétají do Říma, se podařilo 
s ministranty z Líšně v minulém roce 
obnovit. V Líšni se tato tradice držela 
již za první republiky, poté se 
postupem času vytratila. I letos 
budeme chodit po Líšni a oznamovat 
ranní, večerní klekání a poledne. 
Pokud Vás láká zapojit se do 
velikonočního řehtání sraz je na Velký 
pátek a Bílou sobotu před kostelem 
vždy 10 minut před sedmou hodinou 
ranní a večerní a před polednem. 
Poté vycházíme na asi 20 minutovou obchůzku po Líšni. Jste srdečně zváni!    

Michal Chaloupka 
 



KUKÁTKO – Velikonoce 2022 

 

 
 

5 

VELIKONOCE DEN PO DNI 
 
KVĚTNÁ NEDĚLE 
Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který 
symbolicky naznačuje, že následujeme Pána na jeho cestě utrpení  
a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho 
vzkříšení a na jeho životě. Tuto myšlenku vyzdvihuje zvláště žehnací 
modlitba nad ratolestmi: „...požehnej také nás, ať s radostí jdeme za 
svým Králem Kristem.“ 
 
Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení vjedno. Obojí je ve 
velikonočním tajemství vzájemně propojeno... 
 
ZELENÝ ČTVRTEK 
Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž 
ustanovuje tajemství eucharistie a myje apoštolům nohy; Ježíšova 
modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí... 
Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak 
můžeme vydávat na cestu do zaslíbené země. Na cestu, která vede  
i přes poušť utrpení a smrti, ale též skrze bránu vzkříšení.  
 
Cílem této cesty je „země“, ze které nebudeme vyhnáni, totiž „nové nebe a nová země“ 
nebeského království. 
 
 
VELKÝ PÁTEK 
Podle prastaré tradice se dnes neslaví eucharistická oběť, ale obřady 
na památku utrpení Páně. Ty mají tří části: Bohoslužbu slova (ve které 
se čtou pašije) zakončenou přímluvami za celý svět; uctívání kříže; 
přijímání. 
Velký pátek je postním dnem – postem od masa a újmy v jídle. 
Proklet je každý, kdo visí na dřevě (srov. Gal 3,13). Ježíšův spásný čin 
spočívá v tom, že všechen následek hříchu dopadl na něj, místo na 
nás. Vzal naše prokletí na sebe. Na kříži protrpěl to, co způsobuje 
hřích – ztrátu Boha.  
 
Toto největší utrpení vytrpěl až do dna. „Bože můj, Bože můj“ - zvolal na kříži - „proč jsi mě 
opustil?“ (Mt 27,6). 
 
 
BÍLÁ SOBOTA 
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť 
se dnes zásadně neslaví mše svatá a další 
svátosti, kromě pomazání nemocných  
a svátosti smíření. 
Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova 
hrobu skutečnost smrti, beznaděje  
a prázdnoty. Tedy všeho toho, v čem bychom 
byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova 
vítězství, slaveného o velikonoční noci. 
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VELIKONOČNÍ NOC 
Velikonoční vigilie je oslavou svaté noci, kdy Pán 
vstal z mrtvých, kdy rozlomil pouta smrti a jako 
vítěz vystoupil z hrobu, aby i nám otevřel cestu  
k životu. Oslava Veliké noci vyjadřuje mnohými 
symboly a texty tento velikonoční „přechod“ 
(pesach) ze zajetí utrpení a smrti do života 
svobody a plnosti. O celém velikonočním tajemství, 
vsazeném do plánu spásy, vypráví velkou lyrickou 
básní velikonoční chvalozpěv Exsultet. V mistrné 
zkratce vidí vzkříšení v souvislosti se Starým zákonem i se životem současného křesťana.  
 
KŘESTNÍ OBŘADY 
Podstatným prvkem liturgie velikonoční noci je křestní slavnost. 
Tajemství křtu vyvěrá přímo z velikonoční události. Skrze něj máme 
účast na Kristově utrpení, smrti a vzkříšení. Proto se přednostně slaví  
a obnovuje právě o Velikonocích. 
Křest v řečtině znamená ponořovat. Křest v Krista Ježíše znamená 
osobní, pevné spojení s Ježíšem. Je to navázání osobního pouta  
s Ježíšem a s církví, které pro člověka znamená záchranu, péči  
a vysvobození z neodvratné moci zla. 
„Křtem jsme s ním byli pohřbeni ve smrt, abychom – jako Kristus – byli 
vzkříšeni z mrtvých slavnou mocí svého Otce a vstoupili tak na cestu 
nového života“ (srov. Řím 6,4). 
 
VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
Kristus vstal z mrtvých za svítání „prvního dne v týdnu“, neboli „prvního dne 
po sobotě“ (která byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). 
Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se 
křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému „lámání 
chleba“ a tento den nazvali „dnem Páně“. Každá neděle v roce je tedy 
„oslavou Velikonoc“ - zpřítomněním Kristova vykupitelského činu, ze kterého 
můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání. 
 
VELIKONOČNÍ DOBA 
Slavení Velikonoc pokračuje dalších padesát dní až do neděle Seslání Ducha svatého, 
jakožto jeden sváteční den, jako „velký den Páně“. 
Milost Velikonoc se neomezuje na jediný den. Jejich jasný paprsek nezapadá, ale vždycky je 
připraven osvítit toho, kdo po něm touží... Tento svátek nás provází těžkostmi, na něž ve 
světě narážíme; a Bůh nám nabízí radost ze spasení, která z tohoto svátku vyzařuje. (podle 
sv. Atanáše) 
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STALO SE  
 
OHLÉDNUTÍ ZA ZIMNÍ SEZÓNOU BRUSLENÍ V SALESKU 
 
Jsme rádi, že šestá sezóna veřejného 
bruslení 2021/2022 mohla probíhat bez 
větších omezení. MČ Brno-Líšeň 
každoročně zajišťuje montáž a demontáž 
mrazícího zařízení, Salesko zajišťuje celý 
provoz kluziště.  Kluziště jsme měli 
v provozu 74 dní a využilo jej celkem 18 
502 osob. Provoz probíhal od 3. 12. 2021 
do 17. 2. 2022. Zavřeno bylo pouze  
o vánočních svátcích 24. - 25. 12. a 1. 1. 
Rodinné vstupné využilo celkem 742 rodin. 
Ve všední dny přišlo na bruslení celkem 24 
škol. Ve spolupráci s MČ Brno – Líšeň  
a HC Warriors Brno jsme nově nabídli pro 

děti do 7 let školu bruslení, která se 
uskutečnila celkem čtyřikrát a využilo ji 
celkem 130 dětí. Před pololetními 
prázdninami mohly děti za vysvědčení 
bruslit zdarma. I v letošním roce mohli 
návštěvníci se vstupenkou z bruslení využít 
50% slevu na punč ve Zmrzlinové kavárně 
u Saleska. O víkendech a ve večerních 
hodinách všedních dnů bylo možné kluziště 
využít skrze pronájem k rodinnému 
bruslení nebo amatérskému hokeji. Děkuji 
všem za podporu a těšíme na vás v další 
sezóně.  

Petr Matula SDB, ředitel Saleska  

 
 
JARO JSME PŘIVÍTALI V MARIÁNSKÉM ÚDOLÍ 
 
V úterý 22. března jsme se přišli rozloučit 
s paní Zimou do Mariánského údolí s dětmi 
z Pastelky a Saleska. Paní Zimu 
přivolávaly děti z kroužků Flétny a Ukulele 
písničkami a povedlo se… Přivítala nás se 
svým žezlem a společně s ní jsme se 
vydali hledat Jaro. Cestou jsme zpívali 
písničky na přání dětí, až jsme se konečně 
šťastně setkali s Jarem, kterému předala 
vládu. Poděkovali jsme za vše krásné, co 
nám Zima přinesla a pak už nás čekala 
stanoviště s úkoly a tvořením, které si děti 
náramně užívaly. Jaro nám připravilo 
krásné počasí, a tak jsme mohli po cestě 
nacházet probouzející se přírodu s roz-
kvétajícími jarními květinkami a nalitými 
pupeny stromů. Jsme moc rádi, že jsme 
mohli prožít krásné odpoledne společně 
s vámi. Za organizátory Kristýna Kuželová
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DUCHOVNÍ OBNOVA PRO MLÁDEŽ 
 
Modlitba, jako ústřední téma duchovní 
obnovy pro mládež, se nesla v duchu 
úryvku z Evangelia: „Pane, nauč nás modlit 
se."  
Účast byla hojná a postupně jsme 
načerpávali impulzy a trávili čas s Bohem  
i sebou navzájem. Začali jsme mší sv.  
v kapli Saleska a zahájili tak sérii různých 
podnětů, které mohli účastníci prožít  
a načerpat pro svůj život z víry. Součástí 

obnovy byla mimo jiné večerní adorace, 
svátost smíření a také čas vyhrazený pro 
meditaci a kontemplaci. Na protažení 
svalů, ale i na přemýšlení jsme hráli hru na 
obranu území před přesilou, která imitovala 
obranu osobnosti před vnějšími vlivy.  
V průběhu obnovy byly chvíle ticha  
i smíchu, klidu i akce, a tak věřím, že si 
mnozí odnesli nějaký ten impuls do života.  

Jožka Nehybka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHYSTÁ SE  
Hrajeme si na závodníky – již tradiční jarní 
akce pro všechny milovníky odrážedel, 
motorek a koloběžek. Zveme všechny malé 
děti a jejich rodiče v úterý 3. května od 
9.30-11.30 hodin v Salesku na hřišti. 
Nastartujte svoje odrážedla, motorky, 
tříkolky, koloběžky či kola a přijeďte na 

venkovní hřiště Saleska. Můžete se těšit na 
nejrůznější disciplíny pro vás i vaše 
„vozidla“, závodní dráhu i medaili pro 
vítěze. Vstupné 50 Kč a nezapomeňte 
helmu. Na akci není nutné přihlašování, 
stačí přijít. V případě vytrvalého deště se 
akce nekoná!!! 
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PŘÍPAD MORAN 
 
(Stalo se v zemi, kde byli krutě 
pronásledováni křesťané. Uveřejňujeme 
část zápisu ze soudního jednání, kde se 
projednávalo obvinění manželů 
Moranových, že jsou křesťané). 
 
Obhájce: Ctihodný soude, moji klienti, pan 
Moran a paní Moranová, byli obviněni 
z toho, že jsou křesťané. Dříve, než 
vynesete rozsudek, chci obrátit Vaši 
pozornost na několik důležitých 
skutečností.  
 
Moranovi jsou nepochybně dobří, usilovně 
pracující lidé.  Ze zápisů je jasné, že proti 
nim nebylo nikdy vzneseno žádné 
obvinění, neporušili žádný zákon a 
nedopustili se ničeho nelegálního. 
V každém případě jsou to slušní lidé. Je 
sice pravda, že policie našla v matrice 
záznam, že byli pokřtěni. Je také 
prokázáno, že dodržují vnější náboženské 
předpisy, dále že mají doma Bibli, na stěně 
obývacího pokoje mají kříž, že se účastní 
nedělní mše svaté, chodí na hřbitov a 
v pátek nejedí maso. Stačí to však na 
obžalobu, že jsou křesťané? 
 
Zakladatel křesťanství, Ježíš Kristus, říká v 
evangeliu: „Po ovoci poznáte je“ a pod 
ovocem měl na mysli dobré skutky a lásku 
k bližnímu. Zdá se mi, že v případě 
manželů Moranových nenajdeme žádné 
stopy po dobrých skutcích.  Například 
může někdo vážně obvinit mé klienty 
z toho, že by navštěvovali nemocné, že by 
projevovali nějaký zvláštní zájem o 
opuštěné lidi, vdovy, nebo sirotky, že by 
dávali jíst hladovým, nebo se nějak 
výjimečně starali o dobro společnosti? 
Viděl někdo někdy tyto obžalované, aby se 
s někým o něco nezištně podělili? Nebo 
kdo může dokázat, že by manželé 

Moranovi někdy někomu spontánně nabídli 
pomoc?  Neudělali nic víc než to, co dělá 
každý slušný člověk.  Ve skutečnosti 
udělali daleko méně dobrého než někteří 
lidé, které by ani nenapadlo, že by je někdo 
mohl nazvat křesťany.  
 
Opak je pravdou. Ve skutečnosti máme 
důvodné podezření, že moji klienti patří k té 
skupině lidí, o kterých sám Kristus řekl, že 
ti, kdo ho jen oslovují „Pane, pane“, ale vůli 
nebeského Otce neplní, nebudou spaseni. 
První křesťané, kteří následovali Krista, byli 
ochotni se rozdělit o všechno a následovat 
Krista kamkoliv by šel.  Snad si ctihodný 
soud nemyslí, že by moji klienti byli 
schopni, nebo aspoň měli na mysli něco 
takového dělat.  Žádám tedy, aby moji 
klienti byli zbaveni žaloby, že jsou 
křesťané. 
 
Pan Moran: „Protestuji a odvolávám svého 
advokáta. My přece jsme křesťané. 
 
Soudce: „Posaďte se, pane Moran a 
uklidněte se. Jenom Vaše slova nestačí – 
soud potřebuje důkazy.  Když 
nemilujete své bližní tak jako sami sebe a 
nepřinášíte žádné ovoce dobrých skutků, 
nemáme důvod vás odsoudit za to, že jste 
křesťané. 
 
Jediné, za co byste mohli být obviněni 
nebo čeho jste se dopustili, je sebeklam a 
omyl.  A to přece není trestný čin. Pro 
nedostatek důkazů, že jste skutečně 
křesťané, vás pane Moran a paní 
Moranová, zbavuji obžaloby a uzavírám 
tento soudní případ. Od tohoto okamžiku 
jste volní a můžete jít.  

      
    A. Svoboda 
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DOPIS APOŠTOLU PETROVI 
 

Milý Petře, 
 

když ti píšu, myslím znovu na onen večer, kdy stál Ježíš před soudem a byl pak odsouzen 

k smrti a ty ses na dvoře ohříval u ohně. Tam jsi ho zapřel. 

Sázím se, že když jsi zradil Ježíše, pak přestože jsi byl tak blízko u ohně, aby ses zahřál 

v nočním chladu, mrazilo tě na celém těle a u srdce. Vždyť když někdo miluje, ale 

uvědomí si, že chybil, srdce mu zledovatí! 

Proléval jsi slzy, když sis uvědomil, cos udělal, protože je pravda, co o tobě píše Heinz: 

„Petr nezapírá Ježíše z pouhé zbabělosti. Nikdy se neprojevil jako zbabělec. Nechybí mu 

charakter, ochabuje jeho víra.“ 

Ježíš přece věděl, že ho zapřeš, a přece ti chtěl jednoho dne odhalit tvé poslání a řekl ti: 

„Petře, na tobě zbuduji svou církev.“ Pro Ježíše, pro ostatní učedníky, pro křesťany 

všech dob jsi vždycky představoval víru, měl jsi vůdčího ducha. A přece jsi zradil Mistra. 

Proč? Snad proto, že Bůh, který neponechává nikdy nic náhodě, chtěl nám tvým 

prostřednictvím říct, že přes naše slabosti nás miluje nekonečnou láskou. 

Milý Petře, když uvažuji o tom, co se ti přihodilo, myslím na naši křehkost, na naši 

malověrnost, na naši omezenou lásku k Bohu, na naše sobecké zájmy. 

Naše víra, často zárodečná, nás mnohdy vede k tomu, abychom si vytvořili „boha“ k svému 

užívání a konzumování nebo morálku přizpůsobitelnou každé situaci. Jsme jako ty, Petře, 

když zapíráme Ježíše v malých nebo velkých životních zkouškách, při kterých by zralá 

víra vnukala naopak naprostou důvěru v Boha, jistotu, že za onou otřesnou nebo 

dramatickou událostí chce nám dát Bůh znamení milosrdenství. 

Milý Petře, tvá zrada mi také připomněla a trochu oživila, co cítil Ježíš při tvém zapření. 

Také toto utrpení mělo být zřejmě součástí jeho pašijí. 

Biblická moudrost nás napomíná: „Přítel je poctivý, i když tě zraňuje, nepřítel tě klame, i 

když tě líbá ... Přátelit se s kdekým je ke škodě; kdo však miluje, přilne víc než bratr.“ 

Jaké hluboké zklamání, jakou hořkost a sklíčenost v sobě pociťujeme, když shledáme, že 

jsme byli zrazeni, obelstěni někým, s kým nás pojilo hluboké přátelství! 

Ale Ježíš tě neodsoudil, dokonce tě měl i nadále rád. Když máme někoho rádi, milý Petře, 

nedovedeme přát zlo tomu, kdo nám je působí. Jakmile máme nenávistné pocity vůči 

někomu, koho milujeme a kdo nám ublížil, je to známka, že naše láska nebyla pravá, že to 

nebylo upřímné přátelství. 

Je doba, kdy se mají dokázat city mezi osobami, láska, úcta, náklonnost. Sirachovec říká: 

„Přítel tě miluje za každé okolnosti, je to bratr v den protivenství.“ 

Milý Petře, také nám se stává jako tobě, že milujeme přítele, a přece ho zapřeme. Ale 

důležité je, abychom uměli uznat své křehkosti a snažili se je odstranit. Díky za tvé slzy 

lítosti a za pokání! Poučil jsi mě, že naděje nikdy nepřestává, že se hodí vždy a pro 

všechny. Bezpečná naděje z vědomí, že Někdo nás bez ohledu na naše viny miluje. 

Francesco 
(Z knížky „Otevřené dopisy“ od Franceska Armentiho, 

vydalo Karmelitánské nakladatelství; pastorace.cz) 
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KUKÁTKO DĚTEM 
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POŘAD BOHOSLUŽEB O VELIKONOCÍCH 2022 

VE FARNOSTECH SV. JILJÍ A NOVÁ LÍŠEŇ 
 

14. 4. – ZELENÝ ČTVRTEK 

Není mše svatá v 8.00 hodin ve farním kostele. 
9.00 Mše svatá s otcem biskupem při svěcení olejů na Petrově 
(svěcení olejů, obnova kněžských slibů) Věřící mohou účastí doprovodit své kněze. 
 
18.00 Mše svatá na památku Večeře Páně – Salesko (bohoslužba slova, mytí nohou, 
slavení eucharistické oběti, odchod do Getseman) 
Po mši svaté adorace v Getsemanské zahradě v Salesku (do 21.00 hod.) 
 
18.00 Mše svatá na památku Večeře Páně – kostel (bohoslužba slova, mytí nohou, 
slavení eucharistické oběti, odchod do Getseman) 
19.30 – 22.00 Adorace v Getsemanské zahradě v kostele 
 
Alespoň chvíle adorace se stává nedílnou součástí účasti slavení liturgie Zeleného čtvrtku. 
 

15. 4. – VELKÝ PÁTEK – SLAVENÍ PAMÁTKY UMUČENÍ PÁNĚ 

Velký pátek je dnem přísného postu. 
8.00 Denní modlitba církve – četba a ranní chvály – v kostele 
(pro každého jsou připraveny modlitební texty) 
15.00 Velkopáteční obřady v Salesku 
15.00 Velkopáteční obřady v kostele 
 

16. 4. – BÍLÁ SOBOTA 

  8.00 – 19.00 Po celý den adorace u Božího hrobu – kostel je otevřen k soukromé adoraci 
  8.00 Denní modlitba církve – matutinum, ranní chvály v kostele 
20.00 Velikonoční vigilie v kostele 
Neděle 5.00 Velikonoční vigilie v Salesku 
– noc vzkříšení, noc vykoupení, noc omilostnění 
 
Obřady mají tyto části: 
slavnost světla, bohoslužba slova, křestní bohoslužba, eucharistická bohoslužba. 
 

17. 4. – NEDĚLE VELIKONOČNÍ – SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 

  7.00 Mše svatá v kostele, žehnání velikonočních pokrmů 
  8.30 Mše svatá v Salesku, žehnání velikonočních pokrmů 
10.00 Mše svatá v kostele, žehnání velikonočních pokrmů 
18.00 Mše svatá v kostele 
 
  

18. 4. – PONDĚLÍ VELIKONOČNÍ 

  7.00 Mše svatá v kostele 
  8.30 Mše svatá v Salesku 
10.00 Mše svatá v kostele 


