FARNÍ INFORMACE
Vydává: Římskokatolická farnost – děkanství Děčín I
Křížová 1267/25, 405 01 Děčín I
Tel.: 412 516 095
E-mail: faradc1@tiscali.cz
( Vydáváno pro vlastní potřebu )

Velikonoce

č.2/2004

Vstupujeme do Svatého týdne a po něm do doby velikonoční. To je křesťanům zcela zřejmé, ale už mnohem méně zřejmé je to naším bližním, kteří nemají
s Bohem a jeho svatou církví přímý kontakt. Jak na tuto výzvu odpovíme? Budeme
schopni předat dál velikonoční radost? A budeme schopni pro zmrtvýchvstalého
Krista získat další duše? Když prožijeme správně nadcházející svátky, budeme
k tomu dobře disponováni.
Svatý týden začíná Květnou nedělí, která zároveň spojuje předpověděný
Kristův královský triumf a oslavu jeho utrpení. Památka vjezdu Páně do Jeruzaléma
se koná odedávna slavným průvodem, jímž křesťané slaví tuto událost. Napodobují
volání a projevy židovských zástupů, které vyšly naproti Pánu a volaly „Hosana“.
Věřící, kteří se zúčastní průvodu, drží v rukou ratolesti palmové nebo jiných stromů, u nás zpravidla kočičky. Tyto svěcené ratolesti, nesené v průvodu a uchovávané pak doma, připomínají Kristovo vítězství.
Největší tajemství vykoupení lidstva slaví církev každoročně od večerní
mše na památku Večeře Páně na Zelený čtvrtek až do nešpor neděle Zmrtvýchvstání Páně. Toto časové omezení se vhodně nazývá TRIDUUM ukřižovaného,
pohřbeného a vzkříšeného Pána, nebo se mu také říká velikonoční triduum, protože se v něm zpřítomňuje a koná velikonoční tajemství, to je přechod Pána z tohoto
světa k Otci.
Mši na Zelený čtvrtek chce církev připomenout poslední večeři, pro níž
Pán Ježíš v noci, kdy byl zrazován, ukázal všechnu svou lásku do krajnosti těm,
které zachovával ve světě, obětoval Bohu Otci svoje tělo a svou krev pod způsobami chleba a vína, dal je apoštolům k požívání a přikázal jim a jejich nástupcům
v kněžství, aby to konali na jeho památku.
Všechna pozornost mysli má být obrácena k tajemstvím, která se připomínají především ve mši: ustanovení eucharistie a svátosti kněžství, přikázání o bratrské lásce.
Podle starobylé tradice se při mši koná mytí nohou vybraným mužům. Toto
mytí nohou naznačuje službu a lásku Kristovu, neboť on přišel, aby sloužil a ne aby
se jemu sloužilo.
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Po modlitbě po přijímání se odnese Nejsvětější svátost na místo, kde bude
uchovávána a po skončení mše se obnaží oltář. Je vhodné zahalit v kostele kříže
červenou nebo fialovou rouškou a před obrazy svatých se nemají rozžíhat světla.
Rovněž zvony a varhany umlknou až do Vzkříšení.
Velký pátek je den, kdy náš Velikonoční Beránek – Kristus – je obětován,
církev uvažuje o umučení svého Pána a Ženicha, uctívá kříž, připomíná si své zrození z Kristova boku, když umíral na kříži a modlí se za všechny lidi. Velký pátek
je dnem pokání závazně zachovávaným v celé církvi a to postem zdrženlivosti a
újmy.
Během velkopátečních obřadů má mít příležitost každý z věřících uctít kříž,
který v kostele zůstane i po obřadech spolu se čtyřmi svícemi na obnaženém oltáři.
Na Bílou sobotu trvá církev na modlitbách u Kristova hrobu a uvažuje o
jeho umučení a smrti, a také o jeho sestoupení mezi mrtvé. Očekává v modlitbě a
postu jeho vzkříšení. Ten den církev zásadně neslaví mši svatou. Také v kostele
Povýšení sv. Kříže bude možné v dopoledních hodinách rozjímat u Božího hrobu.
Neděle Zmrtvýchvstání Páně začíná Velikonoční vigilií svaté noci. Tato
vigilie (bdění) připomíná svatou noc, kdy Pán vstal z mrtvých a je považována za
„matku posvátných vigilií“. Letos začnou obřady velikonoční vigilie v naší farnosti
Děčín I. v kostele u Sv. Kříže 10. dubna ve 21 hodin. Židé každoročně slavili Velikonoční vigilii jako památku na velikou noc, kdy přenocovali v očekávání příchodu
Pána, který je měl vysvobodit z faraónova otroctví, to byl předobraz pravého přechodu Kristova, totiž noci opravdového osvobození, v níž Kristus pouta smrti rozlomil a jako vítěz vystoupil z hrobu.
Velikonoční vigilie je uspořádána takto: po slavnosti velikonoční svíce a po
velikonočním chvalozpěvu (Exultet), církev svatá uvažuje o podivuhodných skutcích, které činil Pán Bůh svému lidu v bohoslužbě slova. Pak následuje zrození
nových členů církve ve svátosti křtu a pak jsou věřící pozváni ke stolu, který připravil církvi Pán na památku své smrti a vzkříšení, dokud nepřijde.
Obřady začnou posvěcením ohně jehož plamen má být takový, aby opravdu
mohl rozehnat tmu a osvítit noc. Přichystaný paškál (hlavní svíce kostela, symbolizující Krista – Světlo světa) bude po posvěcení od ohně rozžat a nesen v čele do
zhasnutého chrámu. Jako synové Izraele byli vedeni za noci ohnivým sloupem, tak
zase křesťané jdou za vzkříšeným Kristem. Od paškálu budou postupně rozsvěcovány svíce, které mají lidé v rukách. Pak zazní velikonoční chvalozpěv – exultet.
Při čtení z Písma zazní nejprve 7 starozákonních čtení a pak dvě čtení
z Nového zákona. Po čteních ze Starého zákona se zpívá chvalozpěv „Sláva na
výsostech Bohu“ a vyzvánějí zvony, tak se přejde ke čtení z Nového zákona. Čtou
se povzbudivá slova Apoštolova o křtu. Potom všichni povstanou a kněz třikrát
zazpívá „Aleluja“ se zvyšujícím hlasem.
Třetí částí vigilie je křestní bohoslužba – letos jsou připraveni ke křtu na
Velikonoční vigilii 3 katechumeni. Po obnově křestního vyznání, kdy věřící stojí
s rozžatými svíčkami, kněz projde kostelem a pokropí lid.
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Čtvrtá část vigilie je slavení eucharistie. Je to zároveň její vyvrcholení,
protože v plném významu je eucharistie svátost velikonoční, totiž památka oběti na
kříži a přítomnost vzkříšeného Krista, dovršuje uvedení do křesťanského života a
dává okusit prožívání věčných velikonoc. Poprvé se jí účastní novokřtěnci (neofyté)
již jako věřící, mající podíl na královském kněžství a budou také přinášet obětní
dary. K dosažení plnosti znamení eucharistie se velmi doporučuje, aby svaté přijímání bylo pod způsobou chleba a vína.
Mše velikonoční neděle má být slavena co nejslavněji. Paškál se má rozžíhat alespoň při slavnějších liturgických obřadech v této době až do neděle Seslání
Ducha svatého.
Doba velikonoční pokračuje pak dalších padesát dní od neděle Zmrtvýchvstání Páně do neděle Seslání Ducha svatého (Letnic). Neděle této doby se nazývají
neděle velikonoční a mají přednost i před svátky Páně a před kteroukoliv slavností.
Dospělí, kteří přijali ve velikonoční vigilii svátosti uvedení do křesťanského života,
jsou po celou tuto dobu zasvěcováni do tajemství víry – tzv. období mystagogie.
V eucharistické modlitbě se ve velikonočním oktávu všude vkládá prosba za nově
pokřtěné. Je také vhodné, aby o těchto velikonočních nedělích přistoupily děti
k prvnímu svatému přijímání.
O velikonočních svátcích bývá také zvykem světit domy a ve velkých
městech může slavit toto žehnání více rodin společně.
Posvátná doba padesáti dnů končí nedělí Seslání Ducha svatého (Letnicemi), v níž se připomínají: dar Ducha svatého apoštolům, první počátky církve a
začátek jejího poslání ke všem národům mluvícím rozličnými jazyky. Také o letnicích se doporučuje slavit mši prodlouženou o vigilii, jejímž smyslem není křest
jako o vigilii velikonoční, ale naléhavá modlitba podle příkladu apoštolů a učedníků, kteří jednomyslně setrvávali v modlitbách s Ježíšovou matkou Marií
v očekávání Ducha svatého.
K vlastnímu slavení velikonoc náleží, že se celá církev raduje z odpuštění
hříchů, k němuž nedochází pouze u těch, kdo se znovu rodí ve svátosti křtu, ale i u
těch, kteří už byli připočteni k údělu dětí přijatých za vlastní. Hlubším duchovním
úsilím proniknou s pomocí Boží velikonoční svátky jednání i celý život všech, kdo
se účastní jejich slavení. K tomu také vyprošuji mnoho Božích milostí všem, kdo se
dobře a svatě připravili na letošní slavení Velikonočních svátků.
P. Martin
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Tvůrčí dopoledne
Milé děti, rády děláte někomu radost?
Ve čtvrtek (Zelený čtvrtek) 8.4. si můžete zkusit vyrobit malé velikonoční dárečky
pro sebe i blízké, zdobené ubrouskovou technikou, přáníčka aj.
Tvůrčí dopoledne bude probíhat cca od 9.00 do 12.00 hod. na faře
v Křížové ul.
J. Skřivánková
Sbírky
* 22.2.
**29.2.
7.3.

9.100,00 Kč
3 529,50 Kč
3.498,00 Kč

14.3. 3.289,50 Kč
***21.3. 5.355,00 Kč
28.3. 2.930,50 Kč

Celodiecézní sbírky: *Haléř sv. Petra, ** Na církevní školy, *** Na uprchlíky

V dubnu na Bílou sobotu 10.4. nebude v kostele sv. Václava a Blažeje úklid, bude až druhou sobotu v květnu (8.5.).

POŘAD BOHOSLUŽEB BĚHEM SVATÉHO TÝDNE 2004
kostel sv. Václava a Blažeje
04.04. Květná neděle

8.00

Povýšení sv. Kříže
10.00

05.04. Pondělí svatého týdne

18.00

06.04. Úterý

-

"

-

18.00

07.04. Středa

-

"

-

18.00

08.04. Zelený čtvrtek

18.00

09.04. Velký pátek

18.00

10.04. Bílá sobota (Velikonoční vigilie)

21.00

11.04. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně
12.04. Pondělí velikonoční

8.00

10.00
09.00, 18.00

Redakční uzávěrka příštího čísla: 18.5.2004, příští Farní informace vyjdou 23.5.2004
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