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S Kristem srdce nikdy nezestárne
Pán Ježíš vstupuje do Jeruzaléma. Zástup učedníků jej slavnostně doprovází. Rozprostírají před Ním
pláště, mluví o zázracích, které učinil, a zvedá se volání: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu
Páně! Na nebi pokoj a sláva na výsostech!“ (Lk 19,38).
Zástup, oslavy, chvály, dobrořečení, pokoj: je cítit atmosféra radosti. Ježíš probudil v srdci mnohé
naděje zvláště mezi skromnými, obyčejnými, nemajetnými, opomíjenými lidmi, se kterými svět nepočítá.
Uměl chápat lidskou ubohost, ukázal milosrdnou tvář Boha, který se sklání, aby uzdravil tělo i duši.
Toto je Ježíš. To je Jeho srdce, které hledí na nás všechny, na naše choroby, naše hříchy. Ježíšova
láska je obrovská. A s touto láskou vstupuje do Jeruzaléma a hledí na nás všechny. Je to nádherná scéna plná
světla, světla Ježíšovy lásky, která vychází z Jeho srdce. Scéna plná radosti a sváteční nálady.
Na začátku mše jsme to zopakovali také my. Pozvedli jsme svoje palmové a olivové ratolesti. Také
my jsme přijali Ježíše; také my jsme projevili svoji radost z toho, že jej doprovázíme, víme, že je nám
nablízku, je přítomen v nás a mezi námi jako přítel, jako bratr jako král, tedy jako zářivý maják našeho
života. Ježíš je Bůh, ale snížil se, aby putoval spolu s námi. Je naším přítelem, naším bratrem. Osvěcuje naše
putování. A takto jsme Jej dnes přijali. A to je první slovo, které bych vám chtěl říci: radost! Nikdy nebuďte
smutnými lidmi, to křesťan nikdy nemůže být! Nenechte se nikdy pohltit sklíčeností! Naše radost se nerodí z
toho, že vlastníme spoustu věcí, ale rodí se z toho, že jsme se setkali s Ježíšem, který je mezi námi; rodí se z
poznání, že s Ním nejsme nikdy sami, ani v těch nejtěžších chvílích, když na životní cestě potkáváme
problémy a překážky, které se zdají nepřekonatelné a je jich mnoho! V těchto chvílích přichází nepřítel,
ďábel, často přestrojený za anděla světla, a zákeřně nám podává svoje slovo. Nenaslouchejte mu!
Následujme Ježíše! Doprovázíme a následujeme Ježíše, ale především víme, že On doprovází nás a nese nás
na svých ramenou. V tom spočívá naše radost, naděje, kterou máme vnášet do tohoto světa. Prosím vás,
nenechte se okrást o naději! Nenechte ukrást naději, kterou nám dává Ježíš.
Proč jde Ježíš do Jeruzaléma? Nebo možná lépe: jak vstupuje Ježíš do Jeruzaléma? Zástup jej
provolává králem. A On se proti tomu nestaví, nezakazuje to (srov. Lk 19,39-40). Jakým typem krále však
Ježíš je? Podívejme se na něj: jede na oslátku, nemá dvořany, kteří jej následují, není obklopen šikem
symbolizujícím moc. Je přijímán skromnými, jednoduchými lidmi, kteří v Ježíši spatřují něco více, mají
smysl pro víru, která říká: To je Spasitel. Ježíš nevstupuje do Svatého města, aby přijal pocty vyhrazené
pozemským králům, těm, kdo mají moc, těm kdo panují; přichází, aby byl bičován, inzultován a vysmíván,
jak předpovídá Iziáš (srov. Iz 50,6); vstupuje, aby přijal trnovou korunu, rákosovou hůl a nachově rudý
plášť; jeho království bude zesměšněno; vstupuje, aby vyšel na Kalvárii obtížen dřevem. A to je to druhé
slovo: kříž. Ježíš vstupuje do Jeruzaléma, aby zemřel na kříži. A právě tady božsky září Jeho královská
existence. Jeho královský trůn je dřevem kříže! Vybavují se mi slova, která řekl Benedikt XVI. kardinálům:
„Jste knížaty, avšak Ukřižovaného krále. Ježíšův trůn je takovýto. Proč kříž? Ježíš na sebe bere zlo, špínu,
hřích světa, také náš hřích, nás všech, a smývá jej, smývá jej svojí krví, milosrdenstvím, Boží láskou.
Dívejme se kolem: kolik ran zasazuje lidstvu zlo! Války, násilí a ekonomické konflikty, které zraňují ty
nejslabší, žádost po penězích, které si pak nikdo nemůže vzít s sebou, musí je opustit. Moje babička říkávala
nám dětem: Rubáš nemá kapsy. Láska k penězům, moci, korupce, rozdělení, zločiny proti lidskému životu a
proti stvoření! A také – každý z nás to ví a zná - naše osobní hříchy: nedostatek lásky a úcty k Bohu, k
bližnímu a k celému stvoření. A Ježíš na kříži cítí veškerou tíži zla a přemáhá ji silou Boží lásky, vítězí
svým Zmrtvýchvstáním. To je dobrodiní, které nám všem Ježíš prokazuje z trůnu kříže. Kristův kříž objatý s
láskou nevede ke smutku, nýbrž k radosti, k radosti z toho, že jsme spaseni a odhodláni učinit alespoň trochu
z toho, co učinil On v den svojí smrti.
Prosme o přímluvu Pannu Marii. Ona nás učí radosti ze setkání s Kristem; lásce, se kterou máme
hledět na kříž; nadšení mladého srdce, se kterým Jej máme následovat v tomto Svatém týdnu a v celém
svém životě.
papež František

Mše svaté v týdnu od 9. 4. 2017 do 16. 4. 2017 Český Krumlov:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

(10. 4.) večer: za rodiče Mikešovy, Novákovy, Parákovy a d. v. o.
(11. 4.)
------------------------------------------------------(12. 4.) večer: za
(13. 4.) večer: Zelený čtvrtek: za papeže, biskupy a kněze
(14. 4.) večer: Velký pátek --------------------------------------(15. 4.) večer: Velikonoční vigilie: za farnost
(16. 4.) ráno: za farnost
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Iz 50, 4 – 7
Flp 2, 6 – 11
Mt 26, 14 – 27, 66

Dnes, v neděli 9. dubna se bude konat pobožnost Křížové cesty na Křížovou horu. Začátek bude v 15:00
hodin na úpatí hory.
Ve čtvrtek 13. dubna se v katedrále v Českých Budějovicích se koná od 9:30 hodin „Missa Chrismatis“ –
mše svatá se svěcením svatých olejů. Zároveň kněží při této mši svaté obnovují své kněžské závazky a
koncelebrují otcem biskupem společně mši svatou.
Na Zelený čtvrtek večer začíná Velikonoční triduum – třídenní slavnost umučení, smrti a Zmrtvýchvstání
Pána Ježíše. Těmito dny vstupujeme do Velikonoc a oslavíme největší svátky v roce. Vybízíme věřící, aby se
v hojném počtu účastnili obřadů Svatého týdne, počínaje večerní mší svatou na Zelený čtvrtek. Bohoslužby
v našich farnostech budou tak, jak je uvedeno v tabulce.
Na Velký pátek bude v Českém Krumlově u sv. Víta v 8:00 hodin Křížová cesta. Během této pobožnosti
bude možnost přistoupit ke svátosti smíření. Ve Větřní bude v 8:00 hodin pobožnost Křížové cesty.
Připomínáme, že tato pobožnost nenahrazuje večerní obřady Velkého pátku. Na Velký pátek je přísný
půst od masa a půst újmy.
Na Bílou sobotu budou mít věřící v Českém Krumlově možnost po celý den modlit se u Božího hrobu. Kostel
sv. Víta bude v 15:00 hodin uzavřen, aby se mohl připravit na slavnost Vzkříšení, kterou zahájíme
Velikonoční vigilií ve 20:00 hodin pro všechny naše farnosti.
Na Boží hod velikonoční budeme věřícím při bohoslužbách žehnat pokrmy. Zároveň v tento den bude
TV NOE vysílat od 12:00 hodin poselství papeže Františka „URBI ET ORBI“.
V sobotu 22. dubna v Praze se uskuteční pouť rodin za nenarozený život. Tato pouť začne pontifikální
mší svatou v 10:00 hodin v katedrále sv. Víta, kterou bude celebrovat kardinál Dominik Duka. Více
informací ohledně této pouti naleznete uvnitř farního zpravodaje.

