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Velikonoce jsou svátky otevřených dveří 
/Klaus Hemmerle/ 

 
 Velikonoce jsou radikálním výrazem víry. Jeden člověk tu skutečně jde až na 
nejzazší a definitivní mez, zcela odevzdává svůj život a své vlastní lidství do Božích 
rukou. Nehrozí se ztráty sebe sama, je zcela opuštěn Bohem a zneuznán lidmi, je rozšlapán 
jako červ a napjat mezi nebem a zemí. V té chvíli je s tím člověkem skutečně konec. V 
této poslední chvíli, umíraje, však ještě pronáší: "Otče, do tvých rukou odevzdávám svého 
ducha" (Lk 23, 46). Z lidského "nic" se skutečně opět stalo ono "nic", jež na sobě nelpí, 
nestaví se samo Bohu do cesty, je před ním jen to jediné: nic. Proto může ten, který z 
ničeho stvořil svět, nově stvořit život a lidství. Ukřižovaný Kristus je Otcovou mocí 
vzkříšen z mrtvých a povýšen do Boží slávy. 

Pán prošel zdí naší viny, naší smrti, naší osamělosti, a navždy nám otevřel dveře do 
Boží budoucnosti. Zavřenými dveřmi našeho strachu a bezmoci vstoupil do našeho života 
a stále znovu nám nabízí, abychom žili s ním. Jeho láska a jeho pokoj zároveň otevřely 
dveře mezi lidmi. Tam, kde jsme sjednoceni v jeho jménu, je on uprostřed nás. 
Jestliže Ježíšův život, jestliže zejména kříž je příběhem Boha a jeho Syna, příběhem lásky, 
která je Bůh sám, pak patří k logice tohoto příběhu, že na kříži nekončí. Na kříži jsme 
zamilováni do lásky, která je Bůh, zamilováni do jeho života - a tento život se o 
Velikonocích stává zjevným. Ježíšovo poslušné převzetí našeho smrtelného údělu nemůže 
mít z Otcova hlediska žádný jiný smysl než Otcovu lásku k 
Synovi - i to se o Velikonocích stává zjevným. Velikonoce 
jsou důkazem, že střed, který přichází k okraji, na tomto 
okraji nezaniká, neztrácí se v něm, nýbrž jej sám sebou 
obdarovává, bere si ho s sebou do svého domova, a tak se 
jako střed ještě více oslavuje. Na okraji teď už není žádný 
bod, který by nebyl středem naplněn. 

O Velikonocích se cosi událo nejen s Ježíšem, ale i s 
námi. Protože vystoupil k Otci a žije uprostřed nás, je naším 
"spoluhráčem", máme mezi sebou toho, o něhož jediného 
nám opravdu může jít. Jistě, vrátil se k Otci, aby nám u něho 
připravil příbytek. 

 My v něm ještě nebydlíme, dovršení dějin ještě 
nenastalo.  
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Světci měsíce 
Demetrius 

( 9. duben ) 
 

Demetrius údajně pocházel ze Soluně a jeho otec byl 
vysokým císařským hodnostářem i tajným křesťanem. 
Demetrius byl vychován ve víře a po smrti rodičů ho prý 
císař Maximián ustanovil za představitele města. Demetriův 
křesťanský život přispěl k obrácení některých pohanů, ale 
popudil císaře, který nechal Demetria uvěznit. Pomocí sluhy 
Lupa Demetrius však prý stačil své jmění dát chudým.  

Legenda se zmiňuje o císařských hrách, při kterých 
jistý silák Lius zápasil s křesťany a shazoval je z mostu na 
nastražená kopí. Zvítězit nad ním měl křesťan Nestor z 
popudu Demetria, který mu řekl: "Nad Liem zvítězíš a za 
Krista zemřeš." Tak se prý stalo. Obr byl přemožen mladým 
křesťanem a z císařských her ubyla jedna krvavá atrakce. 
Podnět od Demetria nezůstal císaři utajen a on jej dal ve 
vězení probodat kopími.  

Víme, že mučednickou smrt pro víru Demetrius podstoupil na území pozdější 
Jugoslávie. Zprávy o jeho životě však byly promíšeny s historkami, které ho měly oslavit 
nejen jako mučedníka, ale především vyzdvihnout v něm slavného bojovníka. Historické 
okolnosti jsou u Demetria značně nejasné. Není ani zaručené zda zemřel za císaře 
Maximiána či Diokleciána, ale jak uvádí martyrologium bylo to v Panónii poblíž Sirmína.  

V 5. století byl ke cti sv. Demetria postaven v Soluni kostel a jsou tam uchovávány 
jeho údajné ostatky. V Řecku mu zasvětili přes 200 kostelů. Z jeho hrobu prý vytékal 
léčivý olej. Křižáci ho uctívali jako svého patrona. A místy je ve světě uctíván podobně 
jako svatý Jiří.  
 
 

Magdaléna de Canossa 
( 10. duben ) 

 

 Narodila se 2.3. 1774 ve Veroně v Itálii a byla hraběnkou. V útlém dětství ztratila 
oba rodiče. Nějakou dobu žila v karmelitánském klášteře. Odešla z něj, protože se 
rozhodla pečovat o veronské sirotky. Ujímala se opuštěných dětí a poskytovala jim stravu, 
přístřeší i výuku. V roce 1808 zřídila ve čtvrti sv. Zenona sirotčinec. Tento dům se stal 
počátkem nové kongregace kanosiánek. Od rakouského císaře Františka I. obdržela 
několik starých a opuštěných klášterů, kde mohla zřídit nové domy své společnosti.  

Papež Lev XII. kongregaci schválil v roce 1828. Ta se pak rozšířila i v Číně, Indii a 
Anglii. Ve XX. století dosáhl počet jejích následovnic 2.600 řeholnic. Magdaléna de 
Canossa byla blahořečená Piem XII. v r. 1941 a kanonizována Janem Pavlem II. v říjnu 
1988.  
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PRO CHYTRÉ HLAVY 
 
Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 
 
Každý měsíc se na 2.stránce dočteš o životě a skutcích některých světců. Svatí nás 

předešli nejen ve smrti, ale také v novém životě v nebi. O nich víme, že je Ježíš již přijal 
do nebeského království. Mohou nám proto pomáhat v rozličných životních situacích. 
Dnes přinášíme test, ve kterém si můžeš ověřit svoje znalosti jejich patronátů. 

                   Jarin 
1. Patronem novinářů je: 

a) František Saleský 
b) Martin 
c) Juda 

2. Ztracené věci pomáhá nalézt: 
a) František z Assisi 
b) Antonín Paduánský 
c) Jan Kapistránský 

3. Patronkou hudebníků je: 
a) Kateřina 
b) Lucie 
c)  Cecílie 

4. Poutníci mají svého patrona: 
a) Jiřího 
b) Jakuba staršího 
c) Šebestiána 

5. Vinaře opatruje: 
a) Bazehus 
b) Urban 
c) Josef 

6. Patronem hasičů je: 
a) Florián 
b) Jan Křtitel 
c) Jan Nepomucký 

7. Ministrantům pomáhají: 
a) Vavřinec a Hypolit 
b) Tarsicius a Dominik Savio 
c) Karel Boromejský a Jan Vianey 

8. Patronem myslivců je: 
a) Hubert 
b) Lukáš 
c) Ignác z Loyoly 
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(pokračování příště) 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY : 1. a) 

2. b)    
     3. c)    
     4. b)    

5. b) 
     6. a) 
     7. b) 
     8. a) 
_______________________________________________________________________________________________________________________________ 
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
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