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Svatý týden 
KVĚTNÁ NEDĚLE  
 
Oslava Svatého týdne začíná na Květnou neděli průvodem, který symbolicky naznačuje, že následujeme Pána 
na jeho cestě utrpení a účastníme se jeho kříže, abychom dostali také podíl na jeho vzkříšení a na jeho životě.  
Květná neděle spojuje Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení v jedno. Obojí je ve velikonočním 
tajemství vzájemně propojeno… 
 
ZELENÝ ČTVRTEK  
 
Tématem večerní liturgie jsou dvě události: Ježíšova večeře, při níž ustanovuje tajemství eucharistie a myje 
apoštolům nohy a Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a jeho zajetí... 
 
Kristus nás posiluje svým tělem a svou láskou. V této síle se pak můžeme vydávat na cestu do zaslíbené země. 
Na cestu, která vede i přes poušť utrpení a smrti, ale též skrze bránu vzkříšení. Cílem této cesty je "země", ze 
které nebudeme vyhnáni, totiž "nové nebe a nová země" nebeského království.  
 
VELKÝ PÁTEK  
 
Velký pátek je postním dnem - postem od masa a újmy v jídle.  
 
- Tento den je připomínkou dne smrti Ježíše Krista, kdy se konal proces odsouzení, jeho poprava i pohřeb  
- V Bibli se události popisují ve všech čtyřech evangeliích.  
- Tento den se část evangelií čte v tzv. pašijích.  
- Podle evangelií odpoledne ve tři hodiny zemřel Ježíš na kříži. Proto se přibližně v tento čas věřící scházejí ke 
zvláštní bohoslužbě - není to běžná mše, otvírá se smysl utrpení a smrti Krista při čtení Bible, připomíná se 
pokleknutím před křížem, přednáší se modlitby za velké bolesti celého světa (rozdělení, války, špatné vztahy, 
nejednota křesťanů, ...) 
- Bible vypráví, že v momentě Ježíšovy smrti se roztrhla opona, která v jeruzalémském chrámě dělila 
velesvatyni od ostatních prostor. Tím Písmo naznačuje, že Ježíšovou smrtí se otevřela cesta k největšímu 
pokladu - k samotnému Bohu. Lidová tradice toto poněkud opravila a vypráví o otevírání pokladů ve skalách. 
 
BÍLÁ SOBOTA  
 
Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se dnes zásadně neslaví mše svatá a další svátosti, kromě 
pomazání nemocných a svátosti smíření. 
Bílá sobota je příležitostí prožít u Kristova hrobu skutečnost smrti, beznaděje a prázdnoty. Tedy všeho toho,  
v čem bychom byli díky hříchu uvězněni, nebýt Ježíšova vítězství, slaveného o velikonoční noci. 
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Světec měsíce 
Josef Moscati 
 ( 12. duben ) 

 
Josef pochází z Beneventa v Itálii. Narodil se 25.7. 1880 

zbožnému Františkovi Moscati, který byl předsedou místního 
soudu a Růženě de Luca. Tito manželé měli 9 dětí, Josef byl 
sedmý. Pravidelná společná modlitba byla v rodině samozřejmostí. 
Již v r. 1881 se rodina přestěhovala do Ancony, kde byl otec 
jmenován radou apelačního soudu. Stejné zaměstnání měl i v 
Neapoli, kam se po smrti otcových dvou bratrů všichni 
přestěhovali. Josef měl od dětství rád chvíle modlitby, duchovní 
četby a rád ze svého kapesného rozdával almužny. Od mládí 
chodíval denně k svatému přijímání. Byl klidné, vyrovnané povahy 
a v mládí projevoval na svůj věk velkou moudrost. Po maturitě, již 
v sedmnácti letech, začal studovat lékařskou fakultu v Neapoli a v 
prosinci téhož roku mu zemřel otec. Už když se rozhodoval pro 
studium lékařství, plánoval apoštolát mezi lékaři a nemocnými. K 
nemocným cítil útrpnost již od dětství a později chápal povolání 
lékaře jako alternativu kněžského povolání, jako službu potřebným, kteří trpí, a tím i Bohu. 
Lékařský diplom s nejlepšími výsledky obdržel v r. 1903. V roce 1906 při erupci Vesuvu obětavě 
zachraňoval zraněné a nemocné při evakuaci z budovy, která se bezprostředně potom, co ji s 
posledním opustil, zhroutila.  

V nemocnici se Josef osvědčil jako velmi dobrý lékař, byl vynikajícím diagnostikem a v 
jeho zájmu byla péče o celého člověka, nejen o tělo, ale i o duši. V roce 1908 byl jmenován 
asistentem, o tři roky později adjunktem. Následně se stal vedoucím oddělení pro nevyléčitelně 
nemocné. Poměrně brzy začal také přednášet na klinice a z oboru lékařství napsal 32 knih. Jeho 
vědecké práce udivují nejen odborností, ale i krásným slohem a vyjadřovacím jazykem. Navíc 
jsou proniknuty i náboženským obsahem a jsou v nich známky apoštolského působení. Snad díky 
jeho vztahu k eucharistii zůstával přes všechna svá postavení a hodnocení pokorným a otevřeným 
ke všem pacientům. Přes pracovní zatížení se denně účastnil mše svaté a též se modlil růženec. 
Mimo práci v nemocnici měl osobní ordinaci a zrána chodil i do chudinských čtvrtí Neapole.  

Mnohé rodiny navštěvoval bezplatně a stejně tak léčil v sirotčinci v Pompejích. Velkou 
část příjmů vynaložil na léčení svých bezplatných pacientů, nejchudším zastrkával další peníze 
pod prostěradlo. Upozorňoval na hodnotu utrpení. A kde věda nemohla nic dělat, tam to otevřeně 
přiznal a vyzval k modlitbě a k důvěře Pánu, který může i tehdy pomoci. V letech 1915 - 1918 byl 
ředitelem vojenské nemocnice. V té době přednášel fyziologickou chemii a pak klinickou chemii.  

V roce 1922 se stal docentem na klinice všeobecného lékařství. Následujícího roku se 
zúčastnil mezinárodního kongresu v Edinburghu a zároveň navštívil mimo Neapol i Řím, Londýn, 
Paříž a vykonal pouť do Lurd. Rok před smrtí se u něj objevily veliké bolesti hlavy a rakovina. 
Říkal: "Třesu se jako pružina, ale velmi doufám v modlitbu a sebeovládání. Ve věku 47 let zemřel 
náhle, prý následkem výronu krve a v posledních slovech se obracel na Boha, kterému se zcela 
odevzdal. Blahořečen byl v roce 1975 a v roce 1987 Janem Pavlem II. prohlášen za svatého. 
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PRO CHYTRÉ HLAVY 

Milá kamarádko, 
milý kamaráde! 

Přiblížil se měsíc duben a to znamená, že zima už konečně polevuje a odchází. Všechno začíná opukat  
a my vidíme, jak se příroda opět probouzí k životu. Ovšem v tento čas si také budeme připomínat jedno 
úmrtí. Jestlipak víš, které? Myslím, že moc dobře víš, o koho jde. Mám samozřejmě na mysli smrt Pána 
Ježíše. Ale nejen jeho smrt, ale také zmrtvýchvstání, které oslavujeme. Díky němu tu teď můžeš být a číst 
tyto řádky. Proto neváhej ani na okamžik a pospíchej za Pánem, ať mu jsi v jeho posledních lidských 
dnech na blízku.  

Jarin   
 
 
1. Máme zde duben, záhy oslavíme Velikonoce, proto se i naše soutěž bude týkat Velikonoc. 
Na Květnou neděli si připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Kteří evangelisté tuto událost 
popisují?  
a) Jen synoptici 
b) Všichni kromě Lukáše 
c) Všichni čtyři  
 
2. Kterou branou měl Mesiáš podle očekávání Izraelitů vstoupit do Jeruzaléma?  
a) Oslí 
b) Zlatou 
c) Damašskou 
 
3. Jaká je liturgická barva Zeleného čtvrtku?  
a) zelená 
b) červená 
c) bílá 
 
4. Slova kterého žalmu cituje Ježíš na kříži? (doplňující informace)  
a) 22.  
b) 51. 
c) 130. 
 
5. Jaké jméno připisuje tradice setníkovi pod Kristovým křížem?  
a) Dismas 
b) Gestas 
c) Longinus  
 
6. Kdo vstoupil první do prázdného Kristova hrobu?  
a) Jan 
b) Petr  
c) Marie Magdaléna 
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Pozvánka 

 
Příběh o rozladěné kytaře 

V jedné uzavřené místnosti se nacházelo pět kytar, které žily svým obvyklým životem. Jednou vešel do 
místnosti mladý muž, vzal do rukou jednu kytaru a začal ji ladit. Některé struny přitom natahoval a jiné 
zase povoloval. Byla to namáhavá práce, při které kytara naříkala bolestí. Další kytary se velmi bály a 
hudrovaly na člověka, který je přišel naladit. Jedné se podařilo schovat se za křeslo.  
 
Muž, který kytary ladil, ale nebral na jejich nářek ohled, přecházel od jedné kytary ke druhé a ladil je. 
Přitahoval a povoloval struny, a tak je všechny postupně naladil. Nevšiml si však schované kytary. Potom 
z místnosti odešel a zanechal v ní čtyři naladěné kytary a jednu rozladěnou. 
 
Jednoho dne vstoupili do místnosti muzikanti, aby vzali kytary na koncert. Vyzkoušeli je a zjistili, že čtyři 
naladěné kytary vydávají překrásný zvuk. Ale když vzal muzikant do ruky pátou kytaru, uslyšel příšerný 
zvuk podobný žabímu kvákání. A tak nechal kytaru stranou. Rozladěné kytary se zmocnila hluboká 
deprese a začala naříkat nad svým osudem: „Ach, já nešťastná, jsem jediná, kterou vynechali. Celý svůj 
život jsem byla nešťastná, vždycky mě jen odmítali a odstrkovali.“ A reptala na každého, protože k ní byli 
všichni zlí. 
 
Řešení PRO CHYTRÉ HLAVY :         
                                                  1. C  Doplňující informace (Mt 21,1–11, Mk 11,1–11, Lk 19,29–40,)  
                                                  2. B   
                                                  3. C   
                                                  4. A  Jsou to slova „Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?“ (Žl 22) 
                                                  5. C  Dismas bylo podle tradice jméno lotra po pravici, Gestas lotra po levici. 
                                                  6. B 
__________________________________________________________________________________________________________________
Na tomto čísle spolupracovali : 
Eva Všetulová, Luděk Machynka  a Martin Motyčka 
Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy.  



 


