
 
 

Trochu jiné Velikonoce 
  

Podobu letošní doby postní a Velikonoc nečekal 

snad nikdo z nás. Většinu z nás postihl tento 

neobvyklý průběh rozdílným způsobem, ale i tak 

myslím, že můžeme se vztyčenou hlavou hledět 

na Hospodina, který přichází uzdravit naši zem.  
 

Ve srovnání s průvody s Pánem Ježíšem 

v předchozích letech jsem během průvodu 

s Nejsvětější svátosti oltářní na Květnou neděli 

zaznamenal o mnoho méně nevhodných 

poznámek. Myslím, že si dost lidí uvědomuje, že 

bez zásahu vyšší moci se neobejdeme. Pro nás má 

ona vyšší moc jméno a tvář. Jméno Ježíš a tvář 

takovou, jakou známe z Turínského plátna - 

plnou bolesti, utrpení a nevděku lidí, ale zároveň 

plnou pokory, lásky. 
 

Sv. Terezie nás učí, že při pohledu na tuto tvář pochopíme, jak moc nás Bůh miluje. 

Benedikt XVI. v roce 2010 řekl: „Mluví krví, a krev je život! Turínské plátno je Ikona 

psaná krví; krví bičovaného, trním korunovaného, ukřižovaného a na pravém boku 

zraněného muže. Obraz vtištěný na plátně je obrazem mrtvého, ale krev mluví o jeho 

životě. Každá stopa krve mluví o lásce a životě. Zejména ona velká skvrna u boku z krve 

a vody, jež vyšly z velké rány způsobené římským kopím. Krev a voda mluví o  životě. Je 

pramenem, který zurčí v tichu, a my jej můžeme slyšet, můžeme mu naslouchat v tichu 

Bílé soboty.” 
 

Mnozí z nás se museli naučit nové věci, hledat možnosti, vyzkoušet nové způsoby, jak se 

setkat s Pánem. 
 

Ať jeho slavné vzkříšení naši tmu ve světlo promění. 
  

Požehnané Velikonoce a brzké vzájemné shledání Vám i sobě přeje  

 

P. Petr Beneš, váš farář 



 

 
Výročí  
 

2. 4. 2005 – úmrtí papeže Jana Pavla II. 

6. 4. 885 zemřel sv. Metoděj, první 

moravský arcibiskup, spolupatron našeho 

kostela a farnosti, věrozvěst (1 135 let) 

7. 4. 1990 přijali biskupské svěcení 

Václav František Lobkowicz, František 
Radkovský a Josef Hrdlička 

13. 4. 1920 se narodil Karel Otčenášek, 

arcibiskup (100 let), který přijal 

biskupské svěcení rovněž v dubnu,  
30. 4. 1950 

21. 4. 1990 – návštěva papeže Jan Pavla 

II. v naší zemi 

redakce  
 
 
 

 
 

 

Prázdný hrob 

 

Nastalo jitro, hle den třetí, 

tu městem ještě spícím letí, 

vichrná zvěst: „Je prázdný hrob!“ 

 

Marně se pyšní, hrůze brání, 

procitají v nich znenadání 

proroctví písem dávných dob. 

 

Ó, blažení, kdo v tebe věří, 

teď nedbaje už stěn a dveří, 

budeš k nim vcházet host a Pán. 

 

Vstal, skrývá se. 

Kde, v kterém místě? 

Na cestě své ho najde jistě, 

kdo věří v něj. A nalezna, 

bude ho v duši mívat hostem. 

Kde je tvůj zničující osten, 

ó smrti, včera vítězná? 

 

Václav Renč 
Popelka nazaretská 

Výběr  
 



 

 

Péče o farní kostel - aktuálně 

Vážení farníci, 
 

možná jste si při procházce kolem našeho 

kostela všimli, že i v této výjimečné době 

pokračuje dlouhodobé úsilí o údržbu 

a nezbytné opravy kostela.  
 

Tentokrát se jejich předmětem stalo 

podloubí a část schodiště u hlavního 

vstupu do kostela.  

 

 
 

Pískovcové obklady sloupů, ostění 

centrálních i postranních vstupů, stejně 

jako podesta a žulové schodiště vyžadují 

po dekádách působení povětrnostních 

vlivů odborný restaurátorský zásah. 

Hlavním problémem pak je pravděpo-

dobně špatné podloží jižní strany podesty 

a schodiště, kde v průběhu času došlo  

k mírnému propadu podesty a posunu 

skladby jednotlivých schodových stupňů. 

Otevřenými spárami a vzniklou prohlubní 

do základů proniká srážková voda. 

 

 

 
 

Postup restaurátorských prací v bodech: 
 

Pískovcové prvky 

• kombinované očištění 

• odsolení spodních partií (patek) 

• biocidní ošetření  

• konsolidace organokřemičitany  

• doplnění hmoty umělým kamenem 

shodného charakteru 

• barevná a výrazová retuš 

• injektáž prasklin  

• lepení  

• armování (nerezové trny) 

• hydrofobizace povrchu  

Žulové prvky 

• kombinované očištění 

• odsolení zasolených partií 

• biocidní ošetření  

• konsolidace organokřemičitany  

• hydrofobizace povrchu  

Cena díla je 461 300 Kč; práce jsou 

naplánované do konce září t.r. 
 

     

   P. Petr Beneš 


