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Farní průvodce Velikonocemi 2020 
Římskokatolická farnost Havlíčkův Brod 

 

Naši milí farníci, 

 

srdečně vás zdravíme a rádi bychom vám skrze tyto 

řádky popřáli požehnané prožití Velikonoc. Protože 

stále nemůžeme chodit do kostela, připravili jsme pro 

naši farnost video-modlitbu, která bude spuštěna každý 

den velikonočního Tridua ve 20:00 na farních stránkách (farnosthb.cz). 

Myslíme ale také na vás, kteří možná nemáte ani počítač, ani internet… 

Abyste i vy mohli pocítit společenství naší farnosti, posíláme vám tři 

zamyšlení – na každý den Velikonoc. Přestože se nemůžeme potkávat, 

ujišťujeme vás o tom, že se za vás modlíme a vyprošujeme hodně sil a 

Božího požehnaní pro tyto náročné dny… 

 

Požehnaný čas a pokoj vzkříšeného Krista vám vyprošují vaši kněží 

P. Oldřich Kučera, P. Petr Soukal a P. Vojtěch Černý 

 

Zamyšlení pro čas Zeleného čtvrtku 

(P. Petr Soukal) 

 

Čas velikonočního třídenní (latinsky tridua) otevírá večerní Mše na 

památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek. Z evangelia čteme Janovu 

třináctou kapitolu, kde se vypráví, jak Ježíš vstal od večeře, odložil svůj 

šat, přepásal se lněnou zástěrou a začal svým učedníkům umývat nohy. 

 

Na začátku 13. kapitoly Janova evangelia se říká, že Ježíš chtěl – těm, 

které miloval – projevit lásku až do krajnosti (až do úplného konce). A 

proto s vědomím, že jej nemůže nic přinutit, ale že mu Otec dal všechno 

do rukou, vstal od večeře, odložil svrchní šaty a uvázal si kolem pasu 

lněnou zástěru. Potom nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat 

nohy a utírat jim je zástěrou, kterou měl uvázanou kolem pasu. Učedníci 
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byli zděšeni. Vždyť jejich Mistr a Pán se chopil špinavé práce otroků. 

Učedníci byli zmateni. Neboť bylo obvyklé, aby se nohy myly před 

večeří! A Ježíš jejich rozrušení chápe, dokonce trpělivě odpovídá Petrovi, 

který se brání nejvíce ze všech: „Jestliže tě neumyji, nebudeš mít se mnou 

podíl.“ Což jinými slovy znamená: „Nebudeš ke mně moci patřit – 

nebudeš mít účast na mém údělu…“ A Ježíšovým údělem je smrt… 
 

Aby tato smrt byla správně pochopena, ukazuje evangelista Jan její smysl 

na tom, co jí předchází. Ano, právě na mytí nohou! Tak jako se Ježíš 

dobrovolně a ničím nenucen zvedne od večeře, tak se dobrovolně – vždyť 

Otec mu přece dal všechno do rukou – zvedne a nechá se zatknout, 

odsoudit Pilátem, sám si odnese na Golgotu svůj kříž a zemře ve chvíli, 

kdy bude všechno naplněno a vykonáno až do krajnosti (do úplného 

konce). Tak jako Ježíš odloží svrchní šat, tak se stejnou lehkostí odloží 

svůj život – jako Dobrý Pastýř, který má „moc život dát a má moc ho 

zase přijmout“ (srov. Jan 10, 18). Když Ježíš odloží svrchní šat, uváže si 

kolem pasu lněnou zástěru. Když Ježíš odloží na kříži svůj život, bude v 

hrobě tři dny obvázán lněnými plátny. A tak jako si Ježíš po umytí nohou 

vezme na sebe své šaty a zaujme místo u stolu, tak při svém vzkříšení 

zase přijme svůj život a zaujme své místo mezi učedníky. Mimochodem 

není náhoda, že se s ním někteří z nich setkali právě u stolu a poznali ho 

při lámání chleba (Lk 24). Z mytí nohou tedy můžeme vyčíst, že Ježíšova 

smrt není ani náhoda slepého osudu, ani past zarputilých nepřátel, ale 

dobrovolné sebe-darování toho, kdo miluje ty své až do krajnosti. Stejně 

tak nás mytí nohou může poučit o tom, že Ježíšovým údělem není jen 

smrt, ale také život! A tak je to i s těmi, kteří s Ježíšem skrze svůj křest 

sdílejí jeho „podíl“ – jeho úděl.  
 

Milí farníci, přeji vám ať Velikonoční triduum prožijete jako školu lásky. 

Vždyť Ježíš sám nám dává příklad, on sám stanoví míru naší lásky a sám 

za nás svobodně a dobrovolně dává svůj život. Proč? Abychom s ním i 

my mohli sdílet jeho „podíl“ – úděl těch, kteří v něm slavně zvítězili nad 

smrtí. 

 

Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby 

se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. (Řím 15, 13)  
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Zamyšlení pro čas Velkého pátku 

(P. Oldřich Kučera) 

 

Prožíváme mimořádné události. Velký pátek je z pohledu nás křesťanů, 

připomínkou smrti našeho Spasitele. Ježíš je odsouzen, nese těžký kříž, 

umírá a je pohřben.  

My máme velkou úctu k Ježíšovu životu, utrpení i smrti, a především 

máme nejvyšší Naději na nový Život, který ani v hrobě neskočil.  

To, i nám může dát naději v těchto nelehkých dnech, je pohled na Krista 

ukřižovaného a vzkříšeného. Nezapomínejme se tedy často dívat na kříž. 

Nezapomínejme se křížem často žehnat. Nezapomínejme kříž sami 

nést… A až bude příliš těžce tlačit na naše ramena, utíkejme se k tomu, 

který svůj kříž přijal pro spásu každého z nás. 

Kéž na přímluvu Panny Marie Bolestné, dokážeme stát pod křížem, přijít 

ke hrobu, a především s nadějí očekávat slavné vzkříšení. 

 

Zamyšlení pro čas Velikonoční vigilie  

(P. Vojtěch Černý) 

 

Velikonoční vigilie, ač si to většinou neuvědomujeme, je největší 

událostí celého roku. My jsme spíše zvyklí pokládat za nejvýznamnější 

Vánoce, ale není to správné a pravdivé. O betlémské noci se narodil Boží 

Syn, náš Spasitel, ale dnešní noci jsme se, skrze Kristovo vzkříšení, 

narodili my všichni k věčnému životu. Kristovo Vzkříšení zahrnuje celé 

dějiny Božího lidu. Něco nám o tom napovídají i dnešní čtení. Pokusím 

se alespoň o jejich velmi stručné shrnutí. 

 

Hned v prvním čtení je nám nastíněno celé stvořitelské dílo Boží, tak jak 

jej Bůh v popisovaných sedmi dnech učinil. Klíčovým čtením ze SZ, a 

pro dnešní noc nejdůležitějším, je popis přechodu Židů Rudým mořem, 

po útěku z egyptského otroctví. Klíčovým proto, že právě PASCHA – 

PŘEJITÍ je ústředním moment dnešní noci a Velikonoc vůbec. Zázračně 

přešel Bůh Egyptem a pobil vše prvorozené, zázračně přešli Židé Rudým 

mořem, a tak se nejen zachránili před Egypťany, ale prodělali i očistu své 
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víry ve všemohoucího Hospodina, Zachránce a vysvoboditele z otroctví. 

Tento přechod si připomínáme při křtu, který je také naším osvobozením 

ze jha hříchu a novým stvořením. 
 

Prorok Ezechiel slibuje, že Hospodin znovu shromáždí svůj lid, že jej 

očistí od jeho hříchů a vloží do jejich hrudi nové srdce, ne to staré a tvrdé 

z kamene, ale lidské, dobrotivé, z masa a krve. Slibuje jim rovněž 

vysvobození z babylónského otroctví a návrat do jejich zaslíbené země. 

 Novozákonní epištola z listu Římanům má ryze křestní obsah. Není divu, 

vždyť křest stojí v popředí zájmu dnešní noci. Vždyť právě a jen o této 

noci se dříve křtili (dospělí) katechumeni. 

 Sv. Pavel v epištole přirovnává ponoření do křestní vody k pohřbení 

všeho starého a hříšného, a následné vynoření se z křestní vody ke 

zmrtvýchvstání s Kristem. Evangelium nám, jako poslední čtení, 

představuje starostlivé ženy, které jdou, brzy zrána po sobotě, tedy hned 

jak je to možné, prokázat Ježíši službu lásky, službu poslední. Jejich 

starost ohledně odvalení těžkého kamene před vchodem do hrobu, se 

ukáže jako zbytečná. Kámen je odvalen. A anděl říká ono 

nepochopitelné: „Hledáte Ježíše Nazaretského, ukřižovaného? Není zde, 

byl vzkříšen!“ A tento zázrak všech zázraků si právě v této mši sv. 

připomínáme. Kristovo zmrtvýchvstání. Není zde, byl vzkříšen! Není 

zde, překonal smrt, zlomil její ostří, její nevyhnutelnost a definitivnost. 

Vstal z mrtvých! 
 

 Moji milí. Toto je nejvýznamnější sdělení, které mohlo k člověku zaznít. 

Ježíš, Syn Boží, překonal smrt, vstal z mrtvých, aby nám vrátil život, 

ztracený hříchem. Cenu za naši lidskou slabost, za naši nevěrnost, za 

všechny hříchy, co jich lidstvo od Adamova selhání natropilo, již zaplatil. 

Svou smrtí na kříži. A nyní je zde, uprostřed nás, Vzkříšený a přítomný 

v Eucharistii a svátostech – a to je důvod k nevýslovné radosti. To je 

důvod k našemu osobnímu Aleluja! 
 

Mohlo by vás zajímat… 

• rozšířená příležitost ke svátosti smíření bude nabídnuta, jakmile 

skončí mimořádná opatření 

• mše svaté jsou denně slouženy na zapsané úmysly… 

• denně se za vás modlíme denní modlitbu církve, breviář  

 


