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Krouna, Pustá Kamenice a Raná
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Slovo otce Vladimíra
Drazí farníci, během postního období se připravujeme v duchu
kajícnosti a sebeovládání, zbožnosti a štědrosti na oslavu
největších křesťanských svátků, Velikonoc.
Oslavme je tedy vděčně, s živou vírou a čistým srdcem a
nechme se milostí Ježíše Krista skrze velikonoční události stále
posvěcovat a proměňovat.
Láska Zeleného čtvrtku, víra Velkého pátku, naděje Bílé
soboty a vítězství Velikonoční neděle ať posílí a naplní Vás i
Vaše drahé pokojem a důvěrou.

Ježíšova trojí předpověď „Syn člověka bude vydán do rukou lidí,
zabijí ho a třetí den vstane.“
V proměnlivosti času, života a dějin nemáme větší jistotu, než
je Kristovo zmrtvýchvstání. Je světlem v hodinách, dnech i
letech našich těžkostí, strádání, stárnutí a nemocí. Pohled víry na
vzkříšeného Pána posiluje naši naději, když prožíváme drama
dějinných zápasů pravdy a lži, lásky a zloby, milosrdenství a
tvrdosti srdce, víry v Boha a ateistické propagandy.
I pro Vás, milí bratři a sestry, jsou každé Velikonoce příslibem
radostnějších skutečností, než jaké jsou Vaším denním údělem.
Vzkříšený Kristus nese každého z Vás osobně mocí svého
trvalého vítězství nad hříchem a smrtí. Odvalený kámen od jeho
hrobu znamená, že ve světě neexistuje síla, která by nás
„odloučila“ od Boží lásky.
Přeji Vám požehnané Velikonoce.
biskup Jan
Z Dopisu nemocným III. (duben 2012)

Krásné Velikonoce přeje a požehnání vyprošuje
P. Vladimír Handl

Velikonoční přání otce biskupa Jana Vokála nemocným
Drazí přátelé, v době svatého postu jsme se připravovali na
Velikonoce. Biblické texty nás uváděly do tajemství Božích
plánů s člověkem. Jeho plány jsou svaté, protože Bůh je svatý.
Důstojným vyvrcholením událostí dějin je Kristova smrt na kříži
a Kristovo vítězství nad smrtí. O Velikonocích se naplňuje

Prej velikonoční třídění!
Je to legrace. Z teletextových stránek jisté veřejnoprávní
stanice jsem se dozvěděl, že křesťané slaví centrální svátky roku
vrcholící na velikonoční pondělí vzkříšením Ježíše Krista.
Teletext jisté soukromé televize oznamoval, že právě probíhá
takzvané velikonoční třídění. A aby diváci věděli, co křesťané
dělají, tak vězte: zatímco v pátek proběhly obřady na památku
umučení, to v neděli proběhne přímo Kristovo vzkříšení. Tak.
Přestanu se smát našim médiím, která nepotřebují ani

konzultovat, ani chápat běžně používané pojmy křesťanství – a
obracím se na vás, křesťané, s otázkou: Proč slavíme velikonoční
pondělí? A co děláme v týdnu od neděle Zmrtvýchvstání do
druhé neděle velikonoční? Možná, že mnozí z nás správnou
odpověď neznají.
Napadá mě srovnání s koncem mnoha pohádek. Byli spolu,
jedli a pili, radovali se, hodovali, dobrou vůli spolu měli. Ano,
uhodli jste. Skutečnost Zmrtvýchvstání je tak veliká, že ji
nemůžeme prožít, uvést do života za jediný den. Proto ten týden.
Během roku je mnoho chvil, kdy máme přemýšlet, sklánět hlavu,
pracovat na sobě, prosit za odpuštění. Ale dny tohoto týdne jsou
vyhrazeny pro Radost. Pro Aleluja.
Pro odpověď na volání Christos voskrese – Voistinu voskrese.
Skutečně vstal!
Christ is Risen! Indeed He is Risen!
Christos voskrese! Voistinu voskrese!
Christos anesti! Alithos anesti!
Al-Maseeh quam! Haqqan quam!
Holík Martin: Pane, ať slyším!

Průvodce Svatým týdnem se zamyšlením
(nejen) pro starší děti
Zelený čtvrtek
Ježíš se setkal se svými dvanácti učedníky v jednom
jeruzalémském domě. Umyl učedníkům nohy, zasedl s nimi ke
stolu a chystali se sníst velikonoční večeři. Ježíš se rozhlédl a
řekl: „Jeden z vás mě vydá, abych byl zabit.“ Byl to Jidáš
Iškariotský. Potom vzal Ježíš chléb, lámal ho a podával svým
přátelům. „Jezte,“ řekl Ježíš, „to je moje tělo.“ Pak vzal pohár

vína, poděkoval za něj Bohu a podal jej učedníků. „Napijte se, to
je moje krev prolitá pro mnoho lidí.“ Pak zazpíval chvalozpěv
Bohu a odešel s učedníky, aby se modlil na Olivetské hoře.
Dobrý Ježíši, jsem s tebou ve večeřadle, chci být jeden z tvých
učedníků. Chci tě, Pane, doprovázet i do Getsemanské zahrady,
bdít s tebou a modlit se. Děkuji ti za všechno, co jsi pro nás
udělal, za všechno, co jsem od tebe dostal. Děkuji ti, že jsi
ustanovil eucharistii a že tě mohu přijímat, že mne sytíš svým
tělem a láskou. Odpusť mi, Pane, když ji oplácím zradou,
zapřením – hříchem.
Velký pátek
Pilát Ježíše vydal, aby byl ukřižován. Vojáci odvedli Ježíše na
místo zvané Golgota. Tam ho přibili na kříž. Nad hlavou mu
visela cedule s nápisem: ŽIDOVSKÝ KRÁL. Byl pátek před
velikonočními svátky. Ježíšova matka stála pod křížem a
všechno prožívala s ním. V poledne po celé zemi nastala tma.
Kolem třetí hodiny odpoledne Ježíš vydechl na posledy. Tak
zemřel. Jeho tělo sundali z kříže. Zabalili do látky a opatrně
položili do hrobu vytesaného ve skále, který patřil Josefu
z Arimatie. Ke vchodu přivalili těžký kámen a s pláčem odešli
domů.
Pane Ježíši, znovu ti chci děkovat za to, co jsi pro nás udělal. Tvé
utrpení je pro mne nepředstavitelné. Zvolal jsi: Bože můj, proč
jsi mě opustil? Ty, nevinný, jsi za mé hříchy vytrpěl až do dna to,
co hřích způsobuje - ztrátu Boha. Pane, pomoz mi, ať to všechno
lépe pochopím. Chci projevit svou účast na tvém utrpení tím, že
se dnes postím.

Bílá sobota
Dnes si, Pane, můžeme uvědomit, v čem bychom kvůli hříchu byli
uvězněni, nebýt tvého vítězství: skutečnost smrti, beznaděje,
prázdnoty. Ale ty jsi svět vykoupil a znovu otevřel cestu k Bohu.
Klaním se ti, pane Ježíši, a děkuji ti.
Velikonoční vigilie
Pane, skrze svůj křest mám účast na tvém utrpení, smrti a
vzkříšení, děkuji ti, že jsi chtěl, abych se stal křesťanem.
Velikonoční neděle
Ve smutku uplynula sobota. V neděli brzy ráno se několik žen
vydalo k Ježíšovu hrobu s vonnými mastmi. U hrobu je však
čekalo velké překvapení. Velký kámen od vchodu byl odvalen a
hrob byl prázdný! Ježíš v hrobě nebyl, byla tam jen plátna, do
nichž bylo při pohřbu zabaleno jeho tělo. V tom se objevili dva
muži v oslnivě zářících šatech a řekli ženám: „Proč hledáte
živého mezi mrtvými? Není zde, vstal z mrtvých!“ Ženy
okamžitě běžely domů a novinu pověděly dalším Ježíšovým
přátelům.
Každá neděle v roce je oslavou Velikonoc. Děkuji ti, Pane, že
můžeme v naší farnosti pravidelně slavit mši svatou a prosím,
pomoz mi, abych svou účast na nedělní mši nikdy nezanedbával.
S využitím knihy Bible hrou (Laneová Leena, Chapmanovaá Gillian)

Průvodce Svatým týdnem pro nejmenší

Křížovka

Bohoslužby Svatého týdne v Krouně a Pusté Kamenici
NEDĚLE – 1. dubna – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
7:45 hod. mše sv. v kostele sv. Michaela v Krouně
11:00 hod. mše sv. v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici

ZELENÝ ČTVRTEK – 5. dubna
17:00 hod. mše sv. na památku Večeře Páně v kostele sv. Michaela
v Krouně

VELKÝ PÁTEK – 6. dubna
14:30 hod. pobožnost křížové cesty v Krouně (při příznivém počasí
venku)
16:30 hod. obřady Velkého pátku v kostele sv. Anny v Pusté
Kamenici
18:00 hod. obřady Velkého pátku v kostele sv. Michaela v Krouně
Po obřadech v Krouně bude možnost adorace u Božího hrobu do
22:00 hod.

BÍLÁ SOBOTA – 7. dubna
8:00 – 20:00 hod. možnost adorace u Božího hrobu v kostele sv.
Michaela v Krouně
20:00 hod. Velikonoční vigilie v kostele sv. Michaela v Krouně

NEDĚLE – 8. dubna – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
7:45 hod. mše sv. v kostele sv. Michaela v Krouně, po mši svaté
žehnání pokrmů.
11:00 hod. mše sv. v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici, po mši svaté
žehnání pokrmů.

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – 9. dubna
9:15 hod. mše sv. v kostele sv. Michaela v Krouně
11:00 hod. mše sv. v kostele sv. Anny v Pusté Kamenici

Bohoslužby Svatého týdne v Rané
NEDĚLE – 1. dubna – KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE
9:15 hod. mše sv. v kostele sv. Jakuba
ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE – 3. dubna
15:30 hod. kající bohoslužba v kostele sv. Jakuba
ZELENÝ ČTVRTEK – 5. dubna
18:30 hod. mše sv. na památku Večeře Páně v kostele sv. Jakuba
VELKÝ PÁTEK – 6. dubna
18:00 hod. obřady Velkého pátku v kostele sv. Jakuba (sloužit
bude P. Jar. Brožek)
BÍLÁ SOBOTA – 7. dubna
9:00 hod. společná modlitba ranních chval v kostele sv. Jakuba
10:00 – 15:00 hod. možnost adorace u Božího hrobu
20:00 hod. Velikonoční vigilie v kostele sv. Jakuba
NEDĚLE – 8. dubna – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
9:15 hod. mše sv. v kostele sv. Jakuba (sloužit bude P. Jar.
Brožek)

Žehnání pokrmů na Boží hod velikonoční
Žehnání pokrmů je v církvi starým zvykem. Připomíná pravdu
vyjádřenou apoštolem Pavlem těmito slovy: „Ať tedy jíte či
pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte ke slávě Boží.“ (1 Kor
10,31) Požívání jídla je posvátnou činností, proto se před jídlem i
po jídle modlíme a největší svátek Zmrtvýchvstání také žehnáme
pokrmy.
Po skončení postní doby se v liturgii setkáváme se
zmrtvýchvstalým Kristem. Pak se s radostí vracíme do svých
domovů a zasedáme s Kristem ke společnému stolu.
Vyjadřujeme tak vzájemné přátelství, sounáležitost a jednotu,
jsme jedna rodina, kterou spojuje svou láskou a požehnáním náš
Pán a Spasitel. Společné zasednutí rodiny k jídlu je velmi
důležitým znamením společenství a přispívá k soudržnosti
rodiny.
V kostele žehná jídlo o Velikonocích biskup, kněz nebo jáhen,
ale doma může pokrmy na velikonočním stole požehnat
například otec rodiny.
Žehnání pokrmů na Boží hod velikonoční proběhne již
tradičně i v našich farnostech. Pokud chcete, můžete si
potraviny k požehnání přinést. Vhodné jsou jakékoliv potraviny,
zvláště pak velikonoční beránci, mazance, vajíčka, uzeniny,
ovoce i zelenina.

PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM – 9. dubna
7:45 hod. mše sv. v kostele sv. Jakuba
Svátek Božího milosrdenství
V souvislosti se slavením velikonočního tajemství, si
každoročně připomínáme onu největší Boží vlastnost, jíž je právě
Boží milosrdenství, pramenící z nekonečné lásky Boha k nám.
V evangeliu sv. apoštola Jana čteme: „Neboť tak Bůh miloval

svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v Něho
věří, nezahynul, ale měl život věčný.“ (Jan 3,16) Bůh, jenž
obětoval svého jediného Syna, aby vykoupil ze smrti nevěrné
lidské pokolení, se sklání k hříšníkovi a nabízí mu svoji
nekonečnou lásku a milosrdenství za předpokladu, že je on sám
bude ochoten přijmout.
Svátek Božího milosrdenství, o němž se
zde zmiňujeme, se tedy ne náhodou slaví
v době velikonoční, kdy si připomínáme
slavné zmrtvýchvstání našeho Spasitele a
Pána, Ježíše Krista. Sama úcta k Božímu
milosrdenství a slavení tohoto svátku,
úzce souvisí s podobou obrazu, který byl
v r. 1931 zjeven svaté Faustyně Heleně
Kowalské, sestře z Kongregace sester
Matky Božího milosrdenství.
Svatá s. Faustyna píše: „Večer, když jsem byla ve své cele,
uviděla jsem Pána Ježíše oblečeného do bílých šatů. Jednu ruku
měl zdviženou k žehnání a druhá se dotýkala šatů na hrudi.
Z poodhrnutých šatů na hrudi vycházely dva velké paprsky:
jeden červený a druhý světlý. Mlčky jsem hleděla na Pána, má
duše byla naplněna bázní, ale i velkou radostí. Po chvíli mi Ježíš
řekl: Namaluj obraz podle toho, co vidíš, s nápisem: Ježíši,
důvěřuji Ti. Toužím, aby byl tento obraz uctíván nejprve ve vaší
kapli a na celém světě. Slibuji, že duše, která bude tento obraz
uctívat, nezahyne. Slibuji jí také už zde na zemi vítězství nad
nepřáteli a obzvlášť v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako
svou slávu.“ (Den. 47-48).

Dva paprsky vycházející ze srdce Pána Ježíše na tomto obrazu
symbolizují vodu a krev, která vytryskla z Ježíšova boku poté, co
byl proboden kopím. Voda zde znázorňuje obmytí od hříchů
(křest a svátost smíření) a krev eucharistii.
Pán Ježíš dále sv. Faustyně řekl: „Chci, aby ten obraz, který
namaluješ štětcem, byl slavnostně posvěcen o první neděli po
velikonocích: tato neděle má být svátkem Milosrdenství. V tento
den je otevřeno nitro mého milosrdenství: celé moře
milosrdenství vylévám do duší, které se ke zdroji mého
milosrdenství přiblíží. Toužím, aby svátek milosrdenství byl
útočištěm a úkrytem pro všechny duše, zvlášť pro ubohé
hříšníky. Ať se žádná duše nebojí ke mně přiblížit, i kdyby její
hříchy byly jak šarlat.“ Pán Ježíš s. Faustyně velmi často
zdůrazňoval, jakou bolest mu způsobuje nedůvěra hříšníka
v Jeho nekonečně milosrdnou odpouštějící lásku.
Svátek Božího milosrdenství oficiálně zavedl papež Jan Pavel
II. v den svatořečení s. Faustyny 30. dubna 2000. Novéna
k Božímu milosrdenství, kterou se začínáme modlit na Velký
pátek, je pro nás přípravou na slavení svátku Božího
milosrdenství.
Pán Ježíš v souvislosti se svátkem Božího milosrdenství, který
se slaví na první neděli velikonoční (tj. první neděli po
Vzkříšení), přislibuje odpuštění všech hříchů, pokud křesťan
splní tyto podmínky:
 Přijmout svátost smíření buď v den svátku Božího
milosrdenství, nebo před svátkem.
 Přistoupit ke svatému přijímání.

 Plnit podmínky úcty k Božímu milosrdenství, tzn.
důvěřovat Bohu a plnit skutky milosrdenství vůči bližním.
 Nemít zalíbení v žádném hříchu.
Jana Odvárková

Modlitby matek
V březnu proběhlo v naší farnosti první
setkání skupinky žen v rámci duchovní
aktivity Modlitby matek.
Přinášíme informace k MM, které jsme
čerpali
z webových
stránek
www.modlitbymatek.cz:
„Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme
se žít život Ježíšovy Matky. Při modlitbách odevzdáváme sebe,
své děti a své drahé do Ježíšových rukou ve velké důvěře, že On
může všechno.
Odevzdat se znamená klidně zavřít oči své duše a dovolit
Ježíšovi, aby nás přenesl v náručí na druhý břeh; jako dítě, které
spí v matčině náručí. (Novéna odevzdanosti)
Základní zásady:
- Neradit: skrze společnou modlitbu hledáme Boží řešení
konkrétního problému té které matky.
- Nepomlouvat: učíme se milosrdenství vůči bližnímu i tak,
že nemluvíme o špatných vlastnostech druhých lidí.

- Nevynášet: důvěrné věci, o kterých mluví matky na našich
setkáních, nikde jinde nevyprávíme. Často jde o bolestivé
a osobní záležitosti. Budujeme tak vzájemnou důvěru.“
Milé maminky a babičky,
chtěla bych se s vámi podělit o svoji zkušenost Modlitby matek
(MM). Přiznám se, že se mi zapojit do této formy modlitby moc
nechtělo, myslela jsem si, že to nebude nic pro mě. I přes své
neopodstatněné předsudky jsem se zúčastnila prvního setkání
MM. Hned na začátku modlitby jsem pocítila přítomnost Ducha
svatého a modlitba po celou dobu byla otevřená, důvěrná a
myslím, že Bohu milá. Chtěla bych vás tímto povzbudit k účasti
na MM, abychom modlitbou chránili děti i všechny blízké.
Setkání MM se koná pravidelně ve čtvrtek jednou za 14 dní od
18 hodin.
Tereza Gregorová

Blahopřejeme
Těmito několika řádky nechceme otevírat v našem časopise
nějakou společenskou rubriku. Nebylo by v našich silách vést
v patrnosti data narození všech sester a bratří a lehce bychom
mohli někoho opomenout. A to bychom opravdu neradi.
Ale přece jenom drobnou výjimku uděláme a v tomto
velikonočním čísle zmíníme několik našich sester, které se
v letošním roce dožily, nebo, dá-li Bůh, dožijí významných
životních jubileí. Tuto výjimečnou pozornost si zaslouží proto,
že jsou to naše farnice, které už bohužel kvůli svému

zdravotnímu stavu nemohou přijít mezi nás a účastnit se
bohoslužeb, i když tak v minulosti činily a činily by tak rády i
dnes.
Přejeme jim co nejpevnější zdraví, všechno dobré a požehnání
od našeho Pána.
-

paní Anna Obolecká oslavila v březnu 92 let
paní Anna Makovská se v červnu dožije 95 let
paní Blance Vostřelové bude v červnu 85 let
a paní Anna Homolková oslaví v červenci 90. narozeniny

CSM je určeno pro všechny mladé lidi od 14 do 30 let.
Hlavním tématem letošního CSM je Duch svatý a jeho mottem je
citát z listu sv. Pavla: „Ovocem Ducha je láska, radost a
pokoj…“ (Gal 5,22). S mladými lidmi z celé České republiky se
tak zapojíme do oslav Roku biřmování, který vyhlásili naši
biskupové na rok 2012 v souvislosti s tříletou přípravou na
oslavu 1150. výročí příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu.
Více informací najdeš na: https://zdar2012.signaly.cz/.
Pokud se chceš přihlásit a jet s krounskou skupinkou,
kontaktuj Terezu Gregorovou.

Petr Vtípil

Pozvánka pro mládež a pro rodiny s dětmi

Součástí programu ve Žďáru nad Sázavou bude i Pouť rodin,
která se bude konat v sobotu 18. srpna 2012. Pro naše rodinky to
bude příležitost, jak prožít skvělý letní den po duchovní stránce a
tvořit velké společenství rodiny Boží. Tento den mohu jen
doporučit, již jsme jedno léto byli a setkání bylo opravdu
naplňující a radostné.
Tereza Gregorová

Od 14. do 19. srpna 2012 se ve Žďáře nad Sázavou bude konat
už páté Celostátní setkání mládeže (CSM). Čeká tu na Tebe
velmi bohatý a pestrý program, ve kterém si budeš moct najít „to
své“: poutavé katecheze, slavení eucharistie, celodenní adorace,
zajímavé přednášky, dobrá hudba, výstavy, workshopy a
semináře, poznávací výlety, diskusní skupinky, sportovní vyžití
nebo kreativní dílny. Budeš mít také možnost zúčastnit se školy
modlitby, prožít v klidu svátost smíření nebo si popovídat s
knězem. Celý týden budou na setkání přítomni biskupové a bude
příležitost se s nimi setkat a popovídat. Žďár ale bude především
místem osobních setkání - s přáteli, s novými lidmi, s biskupy, s
kněžími, zasvěcenými osobami… a hlavně s Kristem.

Aktivity ve farnosti
Svátek matek na faře 6. 5. 2012
Tak to tu ještě nebylo… Paseka na faře. Zveme vás k setkání ve
farním sále v Krouně, které zpříjemní bratr Pavel
Paseka hrou na tahací harmoniku. Pozor: Svátek
matek oslavíme již 6. 5. 2012. Bližší informace o
konání akce budou včas oznámeny.

Noc kostelů 1. 6. 2012
Letos poprvé se farnost Krouna připojí k akci Noc
kostelů. Tato akce je příležitostí pozvat co nejširší
veřejnost do kostelů a ve večerní a noční atmosféře
zde nabídnout možnost setkat se s křesťanstvím
prostřednictvím hudby, umění, zážitku apod. Noc
kostelů nemá být jednorázovou akcí. Ti, kdo byli osloveni
nabídkou Noci kostelů, by měli dostat další příležitost.
Vyzýváme farníky ochotné ke spolupráci na tomto projektu, aby
se přihlásili Tereze Gregorové.

Výzva čtenářům
Pokud by chtěl kdokoliv přispět do některého z příštích vydání
našeho občasníku, může tak učinit, budeme rádi.
Podělte se o své zážitky z aktivit farnosti, kterých se
zúčastníte, o svědectví a zkušenosti s Božím působením ve
vašem životě. Příspěvky zasílejte na email: vtipilek@post.cz
V případě vašeho zájmu příspěvky otiskneme anonymně.

