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Kéž Vám 

radost ze vzkříšeného Pána pronikne srdce 
a vede Vás po Jeho cestách. To Vám přeje 

              Redakce 
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Světice měsíce 
Marie Krescencie Höss 

( 5. duben ) 
 

 

Narodila se 20.10. 1682 v Kaufbeurenu v Bavorsku do 
tkalcovské rodiny jako Anna Höss.  

Ve škole vynikala inteligencí, ale pro chudobu 
rodiny se zdálo, že je odsouzená zdědit tkalcovské 
řemeslo. Přesto její touha stále více směřovala do 
konventu františkánských terciářek v Kaufbeurenu. 
Zprvu marně usilovala o přijetí, ale nakonec se tam 
dostala na přímluvu místního starosty, který byl sice 
protestant, ale klášter mu za mnoho vděčil.  

Bůh dopustil, že představená a některé řeholnice se k ní 
chovaly nelaskavě a nespravedlivě. Majíc stále na mysli, 
že nepřinesla žádnou výbavu, vytýkaly jí, že je k ničemu, 
že byla přijata jen z milosrdenství a nejrůznějšími 
způsoby jí ztrpčovaly život v klášteře. Přes tyto nedobré 
vztahy a ústrky, kterými Marie Krescencie trpěla, se ve svém nitru soustřeďovala jen na 
plnění Boží vůle. Její zbožnost spočívala v účasti na utrpení Kristově, které si připomínala 
a částečně zpřítomňovala obětavým životem a službou bližním. Měla i vidění, o kterých 
hovořila jen z poslušnosti před svými představenými.  

Na utrpení si nikdy nenaříkala, ač snad celý život trpěla bolestmi zubů a hlavy a její 
obličej se zdál od bolestí znetvořen. Její trpělivost při všem byla nepochopitelná a proto 
byla nařčena dokonce z čarodějnictví. Přesto se pochvalná pověst o ní roznesla mimo 
klášter, představená byla vystřídána a Marie Krescencie se stala novicmistrovou. Byla 
prozíravá a s láskou zprostředkovávala hodnoty řeholního života. Zasloužila se také o 
vypracování přesných pravidel pro život v klášteře. Sestrám připomínala, že ten, kdo nic 
jiného nehledá a nemiluje než Boha, prožívá vnitřní radost jakoby mu byla vrozená. 
V roce 1741 byla zvolena za představenou komunity. Sestry řídila s rozvahou zaměřujíc se 
na duchovní a ekonomickou stránku kláštera, pozvedla jej natolik, že mohl podporovat 
chudé. Mnoho lidí k ní přicházelo pro radu, útěchu, pomoc. Vyhledávali ji i vzdělaní lidé.  

V únoru 1744 onemocněla a na Vzkříšení ji Bůh vysvobodil z jejích bolestí. 
V listopadu roku 2001 byla Janem Pavlem II. kanonizována.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Právě nastávají Velikonoce! Květnou nedělí jsme vstoupili do Svatého týdne. 

Připomenuli jsme si Ježíšův slavný vjezd do Jeruzaléma. Davy lidí stály kolem cesty, 
mávaly Ježíši a zpívaly oslavné písně! Člověk by si řekl, že je Ježíš na nejlepší cestě stát 
se světským králem Izraele. Uteklo pět dní a ten samý dav lidí volá na Ježíše s posměchem 
a touží po Jeho smrti! Člověk je velmi nestálý a Ježíš sám to věděl. Přesto přijel do 
Jeruzaléma a nechal se zabít. Apoštolové si jistě při Ježíšově vjezdu do města připadali 
šťastní a plní očekávání následujících dní. Vždyť oni jsou Ježíšovi nejbližší 
spolupracovníci. Kdo jiný by s ním měl vládnout než oni? Studená sprcha však pro ně 
nastává na Velký pátek. Dav pobouřeného lidu Ježíše zabil! Ze snu o ministrech se stává 
realita utečenců. Všichni se vytratili, aby nemohli být odsouzeni spolu s ním, jen Jan stál 
do poslední chvíle pod jeho křížem. Nebál se, neutekl, zůstal s ním! Vezměme si příklad 
z Jana, který vydržel stát po boku Panny Marie s pohledem upřeným na jejího umírajícího 
syna. Prožijme s Ježíšem Jeho těžké chvíle, protože On na to nezapomene a jednou prožije 
naše umírání s námi! 
                  

 Jarin 
 

1. Nikoho se neleká, skáče, běhá, zaštěká : „Hoď mi klacek, pojď si hrát, jsem Tvůj 
věrný kamarád.“ 

 
 

2. Akvárium bez vody, plné dobré pohody. Žlutá rybka na bidýlku, zatrylkuje každou 
chvilku. 

 
 

3. Do dlaní tě beru jemně, naplním tě troškou země. Vodou, sluncem zaléván, z cibule 
je tulipán. 

 
 

4. Průzračný zámek z vody a ze skla v pokoji mořem zavání. V něm rybka lesklá 
sestřičky rybky, stříbrné šipky prohání. 

 
 

5. Žádný chvat a žádný spěch, dům si nosím na zádech. 
 
 

6. Ať si s ním vítr třese a kymácí, přesto dál zůstává mým panem domácím. 
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VELIKONOČNÍ EVANGELIUM 
 

Velikonoční evangelium je telegram v němž se oznamuje největší událost této 
planety a celého vesmíru: JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH. 

Stalo se něco, co změnilo běh světa a co mu a také nám, vdechlo novou touhu po 
životě. JEŽÍŠ VSTAL Z MRTVÝCH. Byl mrtev a žije. Toto veliké poselství 
velikonočního rána je nejen důvodem existence společenství církve, je to zvěst, která se 
týká každého člověka, každého živého tvora. Je to zvěst, která zahání stíny beznaděje, 
která nás napřimuje a podpírá, dává smysl našemu žití, dává nám odvahu a sílu žít. 
Zneuznaný, zrazený, opuštěný, odsouzený, zabitý, v hrobě zavalený těžkým kamenem a 
dobře střežený profesionální římskou stráží, spolehlivě zlikvidovaný a přece vzkříšený a 
věčně živý Pán je zárukou konečného triumfu Boží spravedlnosti, pravdy a lásky. 
Kdyby Ježíšova historie skončila potupnou smrtí a pohřebním průvodem, bylo by 
křesťanství nejsmutnějším náboženstvím. Kdyby Ježíš nevstal z mrtvých, museli bychom 
se smířit s tím, že je zbytečné usilovat o pravdu, spravedlnost a lidství a prožívat stálou 
depresi z toho, že zlo vítězí a dobro nemá smysl. 

Velikonoce jsou svátky Božího dění. Na jejich začátku slyšíme oslovení: „Nebojte 
se! Vím, že hledáte Ježíše ukřižovaného. Není tady. Byl vzkříšen, jak řekl.“ Objeví-li se v 
bibli anděl, pak je to proto, aby něco interpretoval, aby něco objasnil, něco, co lidské oči 
nejsou schopny vidět. Teď přichází k prázdnému hrobu a zvěstuje: „Kristus tady není, 
řekněte bratřím, že přijde do Galileje, tam se setkají.“ 

Ženy, které se nebály provázet Pána až na Golgotu, najednou mají strach - strach z 
něčeho neznámého, neprobádaného a znepokojujícího. 
Smrt je přirozená a srozumitelná, ale vzkříšení nikoli. 
Ale evangelium zvěstuje, že už ne smrt, ale život bude 
mít poslední slovo. 

Velikonoce jsou svátky naděje. Vzkříšením 
Ježíše Krista nám Bůh dal naději, která nemůže být 
omezena hranicemi světa. Můžeme ji porušovat, 
můžeme ji zrazovat, můžeme žít stylem najíme se a 
umřeme, ale ta naděje platí a vzkříšení je stále realitou. 
Vzkříšený Ježíš je příslibem toho, co jednou prožijeme 
i my - našeho vzkříšení. 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. Pes. 

2. Kanárek v kleci. 
      3. Květináč. 
      4. Akvárium. 
      5. Šnek. 
      6. Červivé jablko a červ. 
______________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Jan Cibulka a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 


