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KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE 

     
Milé sestry a bratři,  

dnes je KVĚTNÁ NEDĚLE, NEDĚLE PAŠIJOVÁ. Čteme pašije, čili umučení našeho 
Pána Ježíše Krista (dnes podle evangelisty sv. Matouše). Když slyšíme popis 
umučení Krista, vidíme to celé utrpení, které Ježíše potkalo: falešné obvinění, 
nespravedlivý soudní proces, odmítnutí, pohrdaní, bičování, trním korunování, 
pomluvy, posmívání se a nakonec smrt.  
Prvotní církev viděla v umučení Krista výjimeční poklad pravdy, nejen o spáse, ale i 
o osudu člověka. Máme totiž sklon vyhýbat se některým nepohodlným pravdám 
(hlavně pravdě o své smrti), vymazáváme ze své paměti stopy po neúspěších, 
porážkách a bolestných okamžicích. A Pán Ježíš ve svých pašijích nám připomíná to, 
na co my nechceme pamatovat. Nevyhneme se neúspěchům, nevyhneme se utrpení, 
nevyhneme se smrti. Vyhneme se ale něčemu horšímu než to všechno – vyhneme se 
zavržení, věčnému odloučení od Boha, protože Ježíš nás svým utrpením a svou smrtí 
zachránil od toho nejhoršího.  
Díky Pánu Ježíši Kristu, díky jeho umučení, smrti a zmrtvýchvstání, všechna zákoutí 
nekonečného, nesmrtelného Božího světa se pro nás stávají přístupná a otevřená.  
Díky Pánu Ježíši Kristu, díky jeho umučení, smrti a zmrtvýchvstání, všechno to „co 
oko nevidělo, co ucho neslyšelo, a nač člověk nikdy ani nepomyslil“ je připraveno pro 
ty, kdo Boha milují. 
 
  
Milé sestry a bratři: 
  
** Až do odvolání jsou zrušeny všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné 
pobožnosti, duchovní obnovy, modlitební setkání, UP2Me, přípravy na svátosti, 
společné katecheze pro děti a dospělé. 
 
** Nabídka liturgie pro rodiny a duchovní svaté přijímání (seriál videí „Liturgie 
v čase bez liturgie“) najdeme na webech: http://www.liturgie.cz/, 
https://www.pastorace.cz/ , https://www.cirkev.cz/ anebo na našich webových 
stránkách: http://www.chocen.farnost.cz/  
 
** Připravujeme farní časopis Drobečky. Bude to pouze internetová verze. Vyjde na 
stránkách naší farnosti o Velikonocích. Proto k Vám máme prosbu, abyste posílali na 
farní internetovou adresu nebo Martině Krskové (nejlépe mailem) články nebo 
fotografie o tom, jak prožíváte dobu domácí karantény, co tato doba změnila ve 
Vašem životě, co dobrého se stalo ve Vašich rodinách. Jde o to, abychom se, jak to 
napsal sv. Pavel „radovali s radujícími a plakali s plačícími“. 
 

http://www.liturgie.cz/
https://www.pastorace.cz/
https://www.cirkev.cz/
http://www.chocen.farnost.cz/


** Pamatujme na sebe navzájem, modleme se za sebe navzájem, pomáhejme si 
navzájem.  
 
** Modleme se v této době za seniory, za lidi samotné, za ty, kdo nesou zodpovědnost 
za stát, a hlavně za všechny zdravotníky, kteří bojují často za nás a pro nás, ať Bůh 
jim dá sílu a moudrost. 
 
** I tento týden budu sloužit mše svaté (bez účastí lidu) na úmysly už zamluvené: 
Pondělí Svatého týdne – Za živé a zemřelé z rodiny Sládkovy a na poděkování za 
pomoc a ochranu při nemoci  
Středa Svatého týdne – Na poděkování  
Zelený čtvrtek – Za živé a zemřelé z rodiny Markovy 
Kdo by si přál zmíněné mešní intence přenést na někdy jindy, prosím, ať mi zavolá 
co nejdříve. 
  
** Svátost smíření před Velikonocemi. V této mimořádné době pandemie 
pamatujme na 2. církevní přikázání, že je třeba se alespoň jednou za rok zpovídat. 
Kdo se už jednou za rok zpovídal, ať odloží svou zpověď na dobu po Velikonocích. 
Nyní ať pamatuje na důležitost dokonalé lítosti, kterou zmiňuje Apoštolská 
penitenciárie v Poznámce o svátosti smíření v situaci současné pandemie: „Tam, kde 
se jednotliví věřící ocitli v bolestné nemožnosti přijímat svátostné rozhřešení, je 
třeba připomenout, že dokonalá lítost, vycházející z lásky k Bohu milovanému nade 
všechno, vyjádřená upřímnou žádostí o odpuštění (takovou, jakou je kajícník v této 
chvíli schopen projevit) a doprovázená votum confessionis, tj. pevným předsevzetím 
jít co nejdříve ke svátostné zpovědi, získává odpuštění hříchů, a to i smrtelných 
(srov. KKC, č. 1452).“  
Můžete si také na našich farních stránkách přečíst dva články: Jak je to nyní se 
svátostí smíření? Inspirace ze Slovenska a Jak se zpovídat během nákazy 
koronaviru? Papež František doporučuje „zpověď touhy“.  
Kdo ale nebyl u svátosti smíření více než jeden rok a chtěl by se vyzpovídat anebo 
když to někdo opravdu potřebuje, ať mi zavolá (731 402 850) a domluvíme se na 
individuální zpovědi. 
 
** Na našich webových stránkách najdete inspirace jak slavit velikonoční svátky při 
rodinné liturgii (Videoseriál Velikonoce v rodině: 1. až 4. díl).  
 
** Pamatujme v tomto Svatém týdnu na modlitbu, která nás všechny před a s naším 
Pánem spojuje (růženec, korunka k Božímu milosrdenství, modlitba křížové cesty, 
četba Písma svatého a jiné ústní nebo rozjímavé formy). Nezapomínejme také na 
Denní modlitbu církve (breviář - verze tištěná nebo elektronická), kterou se modlí 
celá církev na celém světě. 
Skrze modlitbu v rodinách nebo modlitbu individuální se totiž můžeme v době 
„izolace“ spojit jako farnost mezi sebou, ale můžeme se také spojit s naším otcem 
biskupem anebo s viditelnou hlavou celé církve, čili s papežem Františkem a to 
přesně v dobu, kdy budou slavit obřady Velikonočního tridua (hodiny bohoslužeb 
našeho otce biskupa Jana a papeže Františka najdete na našich internetových 
stránkách). 
 



** Adorace o Velikonocích. I když jsou až do odvolání zrušeny všechny bohoslužby, 
kostel během velikonočního třídění bude otevřen pro adoraci (jenom denní, noční 
adorace se tento rok ruší) na Velký pátek, Bílou sobotu a o slavnosti Zmrtvýchvstání 
Páně. Kdo by chtěl adorovat Pána Ježíše Krista ve svaté Hostii, ať mi prosím zavolá, 
abychom mohli určit den a hodinu modlitby pro dvě osoby zodpovědné za dění 
v kostele. Hodiny adorace na jednotlivé dny Velikonočního tridua budou k nalezení 
na internetových stránkách naší farnosti. 
 
** Na Velký pátek připadá den přísného postu. 
 
** Velikonoční vigilií začíná doba velikonoční, která potrvá až do slavnosti Seslání 
Ducha svatého. 
 
** V neděli je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Po mši svaté se vždycky žehnaly 
velikonoční pokrmy. Tento rok můžete sami Pána Boha poprosit o toto požehnání. 
 
Žehnání pokrmů 
 
Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala 
požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – 
symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může 
číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou 
vodou.  
 
Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13 
 
Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů: 
 
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, 
ty všechno naplňuješ svým požehnáním; 
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna 
děkujeme za tvé dary, 
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života, 
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, 
aby všechno směrovalo k tvé oslavě. 
Skrze Krista, našeho Pána. 
Amen. 
                    

                                 Duchovní správce: P. Bogdan Ganczarski 
Mobil: 731 402 850     E-mail: chocen@farnost.cz 
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