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www.farnoststaryknin.cz

březen 2019

Březen v naší farnosti
2. 3. slavnost sv. Anežky České
2. březen je dnem jejího úmrtí – narození pro nebe.
15 00 hod. mše sv. ve Velké Hraštici – poděkování pracovníkům charity
17 00 hod. mše sv. v Novém Kníně

6. 3. Popeleční středa - vstoupíme do postní doby
17 00 hod. mše sv. s udílením popelce ve Starém Kníně
Popelec bude udílen i o 1. postní neděli 10. března v Boroticích a ve Starém Kníně

19. 3. slavnost sv. Josefa - 17 00 hod. mše sv. v Novém Kníně

25. 3. slavnost Zvěstování Páně - 9 00 hod. mše sv. ve Starém Kníně

Pobožnosti křížové cesty budou v postní době:

čtvrtek 16 45 hod. v Boroticích – pak následuje mše svatá
pátek 17 00 hod. v Novém Kníně – pak následuje mše svatá
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PROČ se modlit křížovou cestu?
(podle Vojtěcha Kodeta)

Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před
svým návratem k Otci přislíbil Pán Ježíš svým učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny
dny až do konce světa!“ (Mt 28,20). Tím ale řekl totéž i všem generacím věřících,
vždyť on žije a je „stejný včera i dnes i navěky“ (Žid 13,8). Každý z věřících v Krista
na sobě může zakoušet jeho věrnost tomuto zaslíbení; stačí, že se mu s vírou otevře
a spolehne se na něj.
Propojit vše těžké v našem životě s Kristem
Modlitba křížové cesty potom není jen příležitost, jak si uvědomit, že náš život
je plný temných a bolavých skutečností; to víme i bez ní. Je to především jedinečný
způsob, jak vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem a s mocí jeho lásky,
jak si uvědomit a prožít, že na životní těžkosti nejsme sami. Je tu Pán, který se nás
chce ujmout a provést nás každým údolím smrti (srov. Žl 23,4), dát nám i v temnotách
toho, co prožíváme, zakusit svoji přítomnost. Vždyť pro něho „žádná tma není temná;
noc jako den svítí, temnota je jako světlo“ (Žl 139,12).

Žít v Ježíšově přítomnosti však neznamená pouhé vágní vědomí toho, že Bůh někde je
a nějak o nás ví… Svým vtělením s námi Ježíš navždy spojil svůj život, a to tak
intenzivně, že všechno, co žijeme, prožívá spolu s námi. Říká to zřetelně ve svém
podobenství o posledním soudu (srov. Mt 25,31-46), kdy se ztotožňuje s hladovými,
žíznivými,

s

těmi,

kteří

jsou

na

cestách,

kteří

trpí

nouzí,

nemocemi

a pronásledováním. Jako by nám tím chtěl říci: „Byl jsem s tebou, když jsi měl hlad,
když jsi byl nemocný, když jsi trpěl samotou a úzkostí, když jsi byl nespravedlivě
osočován...“
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Ježíš nám rozumí zevnitř
On je s námi jinak než ostatní lidé. Naši bližní jsou s námi jakoby „zvenčí“. Snaží
se nás pochopit, potěšit, podat nám pomocnou ruku. Avšak Ježíš, který přebývá
v našich srdcích, je s námi „zevnitř“. To je úplně jiná úroveň a kvalita sdílení, lásky
a pomoci. Není s námi jako ten, kdo nás na chvíli navštíví a projeví svůj soucit,
nabídne pomoc, a pak se vrátí domů, ke svým starostem a ke své práci. Ježíš s námi
spojil svůj život naprosto a navždy: my jsme v něm a on je v nás, tedy všechno,
co prožíváme, prožívá s námi. Rozumí nám zevnitř, vždyť jsou to naše starosti,
trápení, naše nemoci a bolesti, které na sebe vzal – jakožto zaslíbený Boží služebník,
muž bolesti, znalý utrpení (srov. Iz 53,3-5). Právě proto, že náš Pán prošel křížovou
cestu před námi, neboli prošel utrpením ve všech možných podobách, je nám
i v našem trápení blízko a rozumí nám. Jak říká Písmo: „Náš velekněz není takový,
že by nebyl schopen mít soucit s námi, slabými. Naopak! Vždyť on sám byl vyzkoušen
ve všem možném jako my, ale nikdy se nedopustil hříchu“ (Žid 4,15).

To je pro nás důvod, proč si nezoufat ani v těžkých situacích života a proč nepropadat
beznaději při pohledu na stav světa kolem nás. Právě Kristova přítomnost v našem
životě je cestou, jak dobře projít i obdobími nesnadnými, jak neztratit naději
v životních

zkouškách.

Ale

nejen

to,

cílem

není

těžkosti

pouze

dobře

„zvládnout“ - ve spojení s Kristem může být všechno těžké, co prožíváme, Boží mocí
proměněno v životodárnou zkušenost. Pokud se svými slabostmi a dokonce
i selháními přijdeme k Pánu, mohou se stát prostorem pro vylití nové milosti
(srov. Řím 5,20). A v neposlední řadě – ze zkoušek můžeme vyjít proměněni my sami,
tak jako náš Pán, kterého Duch vyvedl na poušť, kde byl pokoušen, ale z pouště
se vrátil plný Boží moci (srov. Lk 4,14). Díky jeho vítězství nad zlem a nad smrtí
se proto může i každé naše trápení stát cestou a mít v našem životě hluboký smysl.
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Naše slabost - cesta záchrany
Ježíšovo utrpení a jeho cesta skrze lidskou bolest a slabost, ve které se zjevila
nesmírná Boží moc a Boží moudrost (1 Kor 1,23-24), je základní cestou k pochopení
a proměnění našeho života. Není divu, že apoštol Pavel zvolil velmi radikální
vyjádření: „Rozhodl jsem se totiž, že u vás nechci znát nic jiného než Ježíše Krista,
a to ukřižovaného“ (1 Kor 2,2). V Ježíšově utrpení nejde o božské divadlo,
ale o zjevení velikosti Boží lásky k nám: zde trpí Bůh pro člověka, skrze utrpení nás
vykupuje a svým utrpením se ztotožňuje s každým trpícím.

Tím pro nás také otevřel cestu záchrany skrze naši slabost. To, co ze slabosti v jakékoli
podobě dělá něco negativního a nepřijatelného, je především nepřítomnost Boha,
naše vzdálenost od zdroje milosti a lásky Boží, uzavřenost do nás samotných. Křížová
cesta může být tedy jedinečným nástrojem, jak se ještě úžeji spojit s Kristem a zakusit
milost uzdravení. Na Něm se naplnilo starozákonní proroctví: „Jeho rány nás
uzdravily“ (Iz 53,5; 1 Petr 2,25). A tyto rány mají moc nás stále uzdravovat
a proměňovat.
Zastavení, která nejsou v Bibli
Snad zbývá dodat, proč v křížové cestě rozjímáme i nad zastaveními,
která nejsou doložena svědectvím Písma. Odpověď je prostá: sám lidský život vytvořil
tato zastavení, ve kterých lidé nechtěli zůstat sami. Dnes už nejsme schopni
zrekonstruovat Ježíšovu cestu od Piláta až na Golgotu přesně krok za krokem.
Ale zastavení, která vytvořila křesťanská tradice, jsou vyjádřením víry, že Ježíš je
s námi v každé situaci, i když to necítíme, a že může všechny těžké chvíle našeho
života proměnit svou mocnou přítomností.
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Modlitba křížové cesty je tedy příležitost, abychom ho na své vlastní cestě rozpoznali;
ne jako toho, kdo stojí mimo nás, kdo sleduje, jak ji zvládáme, ale jako toho, kdo žije,
raduje se a trpí v nás. Je to příležitost pro setkání s ním ve vlastním srdci, které často
bývá životními trápeními sevřené, neschopné přijmout lásku Boží ani lidskou.
(https://www.pastorace.cz/tematicke-texty/proc-se-modlit-krizovou-cestu-podle-vojtecha-kodeta)

Půst je doba výjimečná. Mnohdy se nám stává, že během roku jen s velikým
vypětím nacházíme čas na blízké – partnera, děti, přátele. Proto vyhlížíme např. čas
dovolené, kdy konečně můžeme být spolu. V podobném významu se odehrává i doba
postní. Během roku nám totiž často uniká čas na modlitbu a prostor pro Boha. Proto
již více jak sedmnáct set let církev praktikuje jako přípravu na Velikonoce postní
dobu, která má tři sloupy: Modlitbu, půst a almužnu. V postu nejde ani tolik o jídlo,
jak se populárně lidé domnívají. Jde mnohem více o čas, o vytvoření prostoru
pro Boha. Právě v období postní doby jsme pozváni hledat více času na Boha.
Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné soustředěnosti na Boha ještě jinými
prostředky než jen modlitbou. Je to čas přípravy, vnitřního probuzení, oživení naděje
a touhy.
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Protože jde o touhu po intenzitě vztahu s Bohem nejen jednotlivců, ale celého
společenství, spojujeme se na začátku Postní doby (na Popeleční středu) a uprostřed
Velikonočního tridua (na Velký pátek) společným půstem „zdrženlivosti“ a také
„újmy“. „Zdrženlivost“ se vztahuje na maso teplokrevných zvířat, protože byla
v tradici vždy považována za určitý komfort v běžné stravě. Ryby byly naopak chápány
jako pokrm chudých a půst zdrženlivosti se na ně nevztahuje. Tento půst se týká
všech křesťanů od 14 let. Na Popeleční středu a Velký pátek jsou dospělí křesťané
(od 18 do 60 let), kteří nejsou nemocní, vázáni také půstem „újmy“, což znamená,
že pouze jednou za den se smí najíst do sytosti. Tento výraz nabídnutí sebe sama
Bohu, je také cestou sebeovládání a navíc prostředky ušetřené postem
shromažďujeme pro nějaký charitativní účel. Tyto ušetřené prostředky se slavnostně
přinášejí na Zelený čtvrtek při večerní liturgii jako výraz solidarity našeho společenství
s těmi, kteří jsou v nouzi.

POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE
K POSTNÍ DOBĚ 2019
„Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení Božích synů.“
(Řím 8,19)
Drazí bratři a sestry!
Prostřednictvím Matky církve nám Bůh každý rok „dává připravovat se
ve zbožnosti a horlivé lásce na slavnost velikonočních tajemství (…) v nichž rosteme
k plnosti synovství skrze našeho Pána Ježíše Krista“ (srov. První preface postní).
Tak můžeme kráčet od jedněch Velikonoc ke druhým směrem k naplnění spásy,
kterou jsme již získali díky Kristovu velikonočnímu tajemství, „neboť naše spása je
předmětem naděje“ (Řím 8,24). Tajemství spásy v nás během našeho pozemského
života už působí a je dynamickým procesem, který zahrnuje také dějiny všeho
stvoření. Svatý Pavel dokonce říká: „Vždyť tvorstvo v očekávání touží po zjevení
Božích synů“ (Řím 8,19). V této perspektivě bych chtěl nabídnout několik podnětů
k úvaze, jež by nás během nastávající postní doby doprovázela na naší cestě
ke konverzi.
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1. Spása stvoření
Slavení velikonočního tridua Kristova utrpení, smrti a zmrtvýchvstání, vrchol
liturgického roku, nás pokaždé vyzývá, abychom prožívali přípravu na ně s vědomím,
že naše připodobnění Kristu (srov. Řím 8,29) je nedocenitelným darem Božího
milosrdenství.
Pokud člověk žije jako dítě Boží, pokud žije jako člověk vykoupený, pokud se
nechává vést Duchem Svatým (srov. Řím 8,14) a dokáže poznávat a uvádět do praxe
Boží zákon, počínaje zákonem vepsaným do jeho srdce a do přírody, pak koná dobro
i pro stvoření a spolupracuje na jeho vykoupení. Proto si stvoření, jak říká svatý Pavel,
toužebně přeje, aby se projevily Boží děti, tedy aby ti, kdo se těší z milosti Ježíšova
velikonočního tajemství, naplno prožívali jeho plody, jež mají dosáhnout své plné
zralosti vykoupením samotného lidského těla. Když Kristova láska promění život
svatých – ducha, duši i tělo – oni vzdávají Bohu chválu a modlitbou, kontemplací
a uměním do ní zapojují i tvory, jak to podivuhodně ukazuje Píseň bratra slunce
sv. Františka z Assisi (srov. encyklika Laudato si’, 87). Avšak harmonie vytvořená
vykoupením je na tomto světě stále ještě ohrožována negativní silou hříchu a smrti.
2. Zničující síla hříchu
Když totiž nežijeme jako Boží děti, často se chováme vůči bližnímu i vůči
ostatním tvorům – ale také vůči sobě – zničujícím způsobem a více či méně vědomě
akceptujeme, že je můžeme využívat ke svému potěšení. Převládající nestřídmost pak
vede k životnímu stylu, který překračuje hranice respektu k našemu lidství i k přírodě.
Řídíme se neovladatelnými touhami, které jsou v Knize moudrosti připisovány
bezbožníkům, anebo těm, kdo při svém konání nedbají na Boha ani na budoucí naději
(srov. 2,1-11). Pokud nejsme trvale zaměřeni na Velikonoce, na horizont
Zmrtvýchvstání, je jasné, že se nakonec prosadí logika mít všechno hned a mít stále
více.
Víme, že příčinou všeho zla je hřích. Od chvíle, kdy se mezi lidmi objevil,
přerušil naše spojení s Bohem, s ostatními lidmi i se stvořením, s nímž jsme spjati
především prostřednictvím svého těla. Jakmile se přerušilo spojení s Bohem, byl
narušen i harmonický vztah lidských bytostí s prostředím, v němž jsme povoláni žít,
a zahrada se proměnila v poušť (srov. Gen 3,17-18). V důsledku hříchu se člověk
považuje vůči stvoření za boha, cítí se být jeho naprostým pánem a neužívá jej pro cíle
stanovené Stvořitelem, ale k vlastnímu zájmu, na úkor stvoření a druhých lidí.
Když opustíme zákon Boží, zákon lásky, prosadí se zákon silnějšího proti
slabšímu. Hřích, který sídlí v srdci člověka (srov. Mk 7,20-23) a projevuje se jako
nenasytnost, touha po přehnaném blahobytu, nezájem o dobro druhých a často i o své
vlastní, vede k vykořisťování tvorstva, lidí a životního prostředí s nenasytnou
chtivostí, jež považuje každé přání za právo a dříve či později zničí i toho, kdo je jí
ovládán.
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3. Ozdravná síla pokání a odpuštění
Tvorstvo proto naléhavě potřebuje, aby se ukázali Boží synové a dcery, kteří by
se stali „novým stvořením“: „Je-li tedy někdo v Kristu, je novým stvořením: to staré
zaniklo, je zde to nové“ (2 Kor 5,17). Tím, že se oni projeví, i samotné stvoření může
„slavit Velikonoce“; může se otevřít novým nebesům a nové zemi (srov. Zj 21,1).
Jít směrem k Velikonocům znamená obnovu naší tváře a našeho srdce křesťanů skrze
pokání, konverzi a odpuštění, abychom mohli prožívat celé bohatství milosti
velikonočního tajemství.
Tato „netrpělivost“ a očekávání tvorstva dojdou svého naplnění, až se projeví
Boží děti, tedy až křesťané a všichni lidé s rozhodností podstoupí „námahu“ konverze.
Celé stvoření je spolu s námi povoláno, aby „i ono bylo osvobozeno od poroby
porušenosti a vešlo pak do svobody a slávy Božích dětí“ (Řím 8,21). Postní doba je
svátostným znamením této konverze. Vyzývá křesťany, aby s větší intenzitou
a konkrétností vtělovali velikonoční tajemství do svého osobního, rodinného
a společenského života, zvláště za pomoci postu, modlitby a almužny.
Postit se znamená učit se proměňovat svůj postoj k ostatním lidem a tvorům:
přecházet od pokušení všechno „pohlcovat“, abychom nasytili svou chamtivost,
ke schopnosti trpět z lásky, která může naplnit každou prázdnotu našeho srdce. Modlit
se, abychom se dokázali zříkat modloslužebnictví a pocitu soběstačnosti svého
já a abychom prohlásili, že potřebujeme Pána a jeho milosrdenství. Dávat almužnu,
abychom se zbavili pošetilosti, že můžeme žít a shromažďovat všechno pro sebe
s iluzí zabezpečit se pro budoucnost, která nám nepatří. Tak budeme nacházet radost
z plánu, který Bůh vložil do stvoření i do našeho srdce, plánu, jenž znamená milovat
jeho, své bratry i celý svět a v této lásce nacházet pravé štěstí.
Drazí bratři a sestry, „postní doba“ Božího Syna spočívala v tom, že vstoupil
na poušť stvoření, aby se znovu stala onou zahradou společenství s Bohem, jakou byla
před prvotním hříchem (srov. Mk 1,12-13; Iz 51,3). Kéž během naší postní doby
projdeme stejnou cestou, abychom přinesli Kristovu naději také tvorstvu, které doufá
„že i ono bude osvobozeno od poroby porušenosti a vejde pak do svobody a slávy
Božích dětí“ (Řím 8,21). Nedopusťme, aby tato příznivá doba uplynula bez užitku!
Prosme Boha, aby nám pomohl vydat se na cestu pravé konverze. Zanechme sobectví,
nehleďme jen na sebe samotné a obraťme se k Ježíšovým Velikonocům; staňme se
bližními pro bratry a sestry v těžkostech a sdílejme s nimi svá duchovní i hmotná
dobra. Když takto konkrétně přijmeme do svého života Kristovo vítězství nad hříchem
a nad smrtí, budeme na celé stvoření přitahovat jeho proměňující sílu.
Vatikán, 4. října 2018, slavnost svatého Františka z Assisi
Přeji a vyprošuji požehnanou postní dobu.
Žehná Vám
P. Josef Andrejčák O.Cr.
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