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Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ  
 
Milé sestry a bratři: 
když se 18. 3. 2020 rozhodlo, že budeme v ČR na veřejnosti nosit roušky, v breviáři se tentýž den 
četlo čtení z knihy Exodus 34, 29-35: „Když pak Mojžíš sestupoval z hory Sinaje, měl při sestupu z 
hory desky svědectví v rukou. Mojžíš nevěděl, že mu od rozhovoru s Hospodinem září kůže na 
tváři. Když Áron a všichni Izraelci uviděli, jak Mojžíšovi září kůže na tváři, báli se k němu 
přistoupit. Ale Mojžíš je zavolal, i vrátili se k němu Áron a všichni předáci pospolitosti a Mojžíš k 
nim promluvil. Potom přistoupili všichni Izraelci a on jim přikázal všechno, o čem s ním Hospodin 
mluvil na hoře Sinaji. Když k nim Mojžíš přestal mluvit, dal si na tvář závoj. Kdykoli Mojžíš 
vstupoval před Hospodina, aby s ním mluvil, odkládal závoj, dokud nevyšel. Pak vycházel, aby k 
Izraelcům mluvil, co mu bylo přikázáno. Izraelci spatřili Mojžíšovu tvář a viděli, jak mu kůže na 
tváři září. Proto si Mojžíš dával na tvář závoj, pokud nešel mluvit s Hospodinem“. 
V 2. listě Korinťanům 3, 12-16 sv. Pavel komentuje tento úryvek z knihy Exodus a píše: „Neděláme 
to jako Mojžíš: on si kladl na tvář roušku, aby Izraelité nehleděli na to, jak ona pomíjející záře 
končí. Ale oni zůstali tupí, protože až dodneška u nich trvá stejná rouška, když se čte Starý zákon, a 
není jim odhaleno, že přestává v Kristu. Dodnes leží rouška na srdci Izraelitů, kdykoli se předčítá 
Mojžíš. Ale až se obrátí k Pánu, rouška bude odstraněna“. 
My dnes nosíme roušky z jiného důvodu než Mojžíš, který se obával, aby lidé nespatřili, že se jeho 
tvář vrací ke každodenní podobě, protože by si z toho mohli usoudit, že podobně dočasný charakter 
bude mít Zákon, který měl Mojžíš ohlašovat.  
My dnes nosíme roušky, protože jsme plní strachu z nového koronaviru COVID-19. Jsme plní 
strachu z nejisté budoucnosti. Jsme plní obav o život svůj i svých blízkých. 
Rouška se pomálu stává symbolem dnešního světa. Nejen symbolem světa, který ještě nezná Pána 
Ježíše Krista. Rouška se také stává symbolem toho světa, ve kterém jsme žili a který se už asi 
v takové každodenní podobě nevrátí. Svět po pandemii bude jiným světem, říkají mnozí. 
  
Milé sestry a bratři, DNES je ale slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. DNES nám VZKŘÍŠENÝ 
KRISTUS říká: Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja (vstupní antifona 
velikonoční mše svaté). ZMRTVÝCHVSTÁLÝ JEŽÍŠ žije jako OSOBA, to znamená, že s NÍM, 
můžeme navázat osobní kontakt a blízkost.  
To, že KRISTUS vstal z mrtvých, znamená, že ON je naší jistotou a naší budoucností.  
To, že KRISTUS vstal z mrtvých, znamená, že ON drží ve svých rukou osud tohoto světa. 
ON má klíče od smrti a od podsvětí. 
ON je Alfa a Omega, Začátek a Konec všeho, Začátek a Konec života každého člověka. 
 
DNES je slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ. V posední knize Nového zákona VZKŘÍŠENÝ 
KRISTUS říká: „Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a 
budu jíst u něho a on u mě.“ (Zjevení 3, 20).  
Co to znamená? Znamená přesně to, co napsal sv. Pavel, že když se někdo obrátí k  Pánu, 
rouška bude odstraněna. KAŽDÁ ROUŠKA. Amen. Aleluja. 
 
 
Milé sestry a bratři: 
 
** Dnes je slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Dnes začíná doba velikonoční, která potrvá až do Seslání 
Ducha Svatého. 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. 
 
** V pondělí uzávěrka Drobečků. Bude to pouze internetová verze. Vyjde na stránkách naší farnosti 
o 2. neděli velikonoční. 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“. 
 
 ** 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/  
 
** 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 – Za živé a zemřelé členy rodiny Michalcovy, Kynštovy a Kristlovy 
Středa – Za rodinu Kužmovu, Harvanovu, z těchto rodů zemřelé a za duše v očistci  
Čtvrtek – Za Marii Vondráčkovou, manžela a dceru 
Pátek – Za Františka Nováčka a rodiče 
Sobota – Za Jiřího a Boženu Bezdíčkovy, syna Petra, rodiče z obojí strany a duše v očistci 
Kdo by si přál zmíněné mešní intence přenést na někdy jindy, prosím, ať mi zavolá co nejdříve. 
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