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SLOVO ŽIVOTA NA DUBEN
„Já jsem vzkříšení a život.“ 
(Jan 11,25)

Ježíš pronesl tato slova v souvislosti s úmrtím Lazara 
z Betánie, kterého pak čtvrtý den vzkřísil.

Lazar měl dvě sestry – Martu a Marii. 
Jakmile se Marta dozvěděla, že přichází Ježíš, běžela mu 

naproti a řekla mu: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl 
neumřel.“ Ježíš jí odpověděl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta 
odvětila: „Vím, že vstane při 
vzkříšení v poslední den.“ 
A Ježíš prohlašuje: „Já jsem 
vzkříšení a život. Kdo věří ve 
mne, i když umřel, bude žít 
a žádný, kdo žije a věří ve 
mne, neumře navěky.“

„Já jsem vzkříšení a život.“

Ježíš chce, abychom po-
chopili, kdo je a co pro člově-
ka znamená. Ježíš vlastní to 
nejvzácnější dobro, které si 
vůbec můžeme přát – život, 
ten život, který nekončí.

Jestliže jsi četl Janovo 
evangelium, našel jsi místo, 
kde Ježíš také řekl: „Jako to-
tiž Otec má život sám v so-
bě, tak dal i Synovi, aby měl 
život sám v sobě.“

A protože Ježíš má život, 
může ho dávat druhým.

„Já jsem vzkříšení a život.“

I Marta věří ve vzkříšení 
na konci věků: „Vím, že vsta-
ne při vzkříšení v poslední 
den.“

Ale Ježíš jí svým podivuhodným tvrzením - „Já jsem 
vzkříšení a život“ – dává na srozuměnou, že nemusí čekat na 
budoucnost, aby mohla doufat ve vzkříšení mrtvých. Už nyní, 
v přítomnosti, je Kristus pro všechny věřící tím božským, 
nevýslovným a věčným životem, který nikdy neumírá.

Je-li Ježíš v tobě, nezemřeš. Ve věřícím člověku je tento 
život stejného rázu jako v Ježíši zmrtvýchvstalém a značně se 
tedy liší od podmínek běžného lidského života.

Tento mimořádný život, který už máš v sobě i ty, se plně 
projeví v poslední den, až ti bude dáno podílet se celou 
bytostí na budoucím vzkříšení.

„Já jsem vzkříšení a život.“

Těmito slovy Ježíš určitě nepopírá existenci tělesné smrti. 
Ta však nebude znamenat ztrátu pravého života. Pro tebe 
smrt zůstane - tak jako pro všechny ostatní - jedinečnou, 
velice silnou a možná obávanou zkušeností. Ale nebude už 
znamenat ztrátu smyslu bytí, nebude už něčím absurdním, 
zánikem života, tvým koncem. Pro tebe smrt ve skutečnosti 
už nebude smrtí.

„Já jsem vzkříšení a život.“

Kdy se v tobě zrodil ži-
vot, který neumírá?

Ve křtu. V něm, 
přestože jsi člověkem, který 
musí zemřít, jsi dostal od 
Krista nesmrtelný život. Ve 
křtu jsi totiž přijal Ducha 
Svatého, a právě on vzkřísil 
Ježíše.

Podmínkou přijetí této 
svátosti je víra, kterou jsi 
vyznal ústy svých kmotrů. 
Ježíš to vyjádřil, když při 
vzkříšení Lazara hovořil 
s Martou: „Kdo věří ve mne, 
i když umřel, bude žít. (…) 
Věříš tomu?“

„Věřit“ zde znamená ně-
co velmi závažného a důle-
žitého: nejedná se pouze 
o přijetí pravd, které Ježíš 
hlásal, ale o to vzít je zcela 
za své.

Abys tedy měl tento 
život, musíš říci Kristu své 
„ano“. To znamená vzít za 
svá jeho slova, jeho přiká-
zání, a žít je. Ježíš to 

potvrdil: „Kdo zachovává mé slovo, neuvidí smrt navěky!“
Nemůžeš tedy nebýt šťastný, jestliže máš v sobě život!

„Já jsem vzkříšení a život.“

V tomto období, kdy se připravujeme na slavení 
Velikonoc, si navzájem pomáhejme k tomu, abychom dokázali 
udělat rozhodný krok. Krok ke smrti vlastního já, který je třeba 
stále opakovat, aby vzkříšený Kristus žil v nás už od této 
chvíle.

Chiara Lubichová

Od ničivého zemětřesení na Hai-
ti uplynuly téměř tři měsíce, situace 
v zemi se stabilizuje, ale to nezna-
mená, že lidé této země už nepo-
třebují pomoc okolního světa. Potře-
bovali ji vždy a teď ji potřebují ještě 
víc. 

Tato země leží na západní části 
ostrova Hispaniola uprostřed Karibi-
ku a mohla být turisticky stejně přita-
žlivá jako sousední Dominikánská 
republika, kdyby zahraniční návště-
vníky neodrazovaly obavy o vlastní 
život. Je to totiž země plná nemocí, 
utrpení, násilí, chudoby a negramot-
nosti. Mentalita tamních obyvatel je 
úplně jiná než ta naše, jejich způsob 
života je naprosto odlišný od toho 
našeho, tamní obyvatelé mají úplně 
jiné životní hodnoty než my, ale toto 
všechno určitě nejsou důvody 
k tomu,  abychom odvrátili svou po-
zornost od tohoto místa na země-
kouli, jako od něčeho, co se nás ne-
týká.  

Haiťané jsou sice prostí, větši-
nou negramotní lidé, ale současně 
jsou to lidé, kteří naprosto důvěřují 
Bohu. Dali to najevo už při samot-
ném lednovém zemětřesení, kdy 
v okamžicích, kdy se hroutily budo-
vy a pohřbívaly obyvatele ostrova, 
bylo slyšet jejich hlasité volání 
k Ježíši Kristu.

A měsíc poté se sešli v ulicích 
hlavního města Port-au-Prince a tři 
dny činili pokání za všechny své hří-
chy a s pohledy upřenými k nebe-
sům prosili Boha o odpuštění. 

Mohlo by se nám zdát, že jejich pro-
jevy víry jsou primitivní, naivní, ale 
možná bychom se této upřímné, 
prosté pokoře měli učit od nich.

Třeba nás tyto skutečnosti jen 
utvrdily v tom, že jsou to lidé, 
kterým chceme i na tu dálku, která 
nás dělí, pomáhat. Možností je víc. 
Mnozí z vás znají a již se účastní 
projektu Adopce na dálku, v rámci 
kterého finančně přispívají na 
vzdělání dětem na Haiti, které by 
jinak neměly šanci studovat. Další 
formou možné pomoci je projekt 
Daruj střechu nad hlavou. O tomto 
projektu bude ještě příležitost psát 
podrobněji v některém z dalších 
čísel našeho farního časopisu. 

Zakončit úvahy o různých for-
mách pomoci těm, kteří to potřebují, 
bych chtěla upozorněním na snahu 
dětí naší farnosti, které před Veliko-

nocemi napekly a nazdobily perní-
kové beránky a vy jste měli možnost 
koupit si v kostele „Beránka pro 
Haiti“. Výtěžek z prodeje těchto per-
níkových beránků bude odeslán
na konto pomoci Haiti. 
                                                          
                    

Nezapomínejme na Haiti

V měsící dubnu oslaví 
významná životní jubilea: 

paní Marie Strouhalová 80 let
 a pan Josef Zakopal 85 let.

Našim oslavencům přejeme mnoho 
Božího požehnání, pevné zdraví,

 radost a pokoj v srdci, pevnou důvěru, 
ochranu a přímluvu Matky Boží. 

Gratulujeme!

„Nás volíš si dnes, ó Pane, odevšad 
vedeš nás k sobě, když Kristus bratrem 
se stane, on naučí nás volat k Tobě: 
Abba Otče, Abba Otče, Abba Otče…“

Těmito slovy začínala úvodní píseň 
na slavnostní mši děkanátního setkání, 
které se uskutečnilo v sobotu 27. břez-
na v litovelském farním kostele sv. Mar-
ka. Za sborového Abba Otče přicházel 
průvod ministrantů a kněží spolu s bisku-
pem Mons. Josefem Hrdličkou. V pro-
mluvě biskup pronesl slova o radosti 
a naději, kterou symbolizují děti a mlá-
dež. Uváděl též příklad o jednom 
mladíkovi, který přišel za Ježíšem a ptal 
se ho: „Pane Ježíši, co mám dělat?“ 
A tak jsme se sami sebe mohli zeptat 

a zamyslet se, co od nás Pán chce?
Po mši následovala pěší pouť až do 

Nákla, kde potom probíhal další prog-
ram. Celkem nás vyrazilo asi 30 lidí. 
Bohužel s námi nemohli jít všichni z mla-
dých, kteří byli na ranní mši, protože 
v Litovli právě probíhaly Lidové misie, 
a někteří z litovelského společenství 
mladých pomáhali s organizací dětské-
ho dopoledne a tudíž nemohli vyrazit na 
cestu s námi. Po cestě jsme se modlili 
křížovou cestu, po ní jsme dostali 
požehnání od otce P. Ondřeje Jirouta, 
kaplana pro mládež šternberského děka-
nátu. K našemu obrovskému zklamání 
jsme po cestě ani jednou nezabloudili... 
snad příště. Když jsme dorazili do 

Nákla, bylo tam pro nás připraveno 
občerstvení v podobě čaje, párků a bu-
chet. Po jídle se představily všechny 
farnosti, které na setkání byly přítom-
ny… tedy farnost Šternberk, Litovel, 
Renoty, Uničov a spousta dalších. Na 
konci programu pro nás přijel pan Dušek 
s autobusem a odvezl nás domů. 

Byl to velmi krásně strávený čas 
s dalšími mladými lidmi z našeho děka-
nátu. Více jsme se poznali navzájem, 
seznámili se s novými tvářemi a pří-
jemně se pobavili. 

Děkanátní setkání mládeže šternberského děkanátu v Litovli 27. března 2010

Maruška Mazáková

(ss)
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Šternberská madona

Cíl dnešního výletu je dosažitelný třeba i na kole a cesta 
nevyžaduje zvláštní popis. Snad jen závěr cesty: hned za 
úsovským náměstím odbočíte ze silnice směřující na Zábřeh 
první odbočkou doprava a silnička Vás již dovede. Z důvodu 
nedostatku místa ale doporučuji parkovat raději už na 
náměstíčku.

Nejprve se po pravé straně silničky vedoucí ke hřbitovu 
nachází synagoga. Možná, že si ale ještě dříve všimnete oken 
domku na protější straně, která jsou ozdobena zvláštními 
štukovými maskami, řekl bych „bubáky“. A to už před sebou 
vidíte také vchod na hřbitov s hebrejským nápisem „Úctu 

k životu - mír a čest mrtvým“ a také německým „Budiž 
zemřelým země lehká“. Překvapilo mě, že nikde není upozor-
nění, aby si muži neopomněli před vstupem obřadně zakrýt 
hlavu pokrývkou, jak tomu na židovských hřbitovech bývá zvy-
kem.

Samotný hřbitov založený v roce 1643 v současnosti čítá 
přes tisíc náhrobků, přičemž ty nejstarší pocházejí už ze 
17. století. Pochovávat se zde přestalo sice ve 30. letech 
minulého století, avšak při pozorném zkoumání vám na 
jednom z náhrobků neujdou dodatečně dopsaná jména obětí 
holokaustu umučených v Osvětimi.

Při pohledu přes kamennou hřbitovní zeď na silnici do 
Zábřehu pod vámi si možná budete připadat tak trochu jako 
na hradě, neboť zeď z lomového kamene je zde až 6 metrů 
vysoká.

Poté, co se necháte unést zvláštní atmosférou židovského 
hřbitova a projdete si náhrobní desky - různými směry vychý-
lené, můžete se cestou nazpět podívat do synagogy, která 

dnes slouží jako mu-
zeum věnované židov-
skému osídlení v Úso-
vě. Jelikož Úsov patřil 
do oblasti Sudet, neušla 
ani zdejší synagoga 
10. listopadu 1938 vypá-
lení místními nacisty 
v rámci tzv. „Křišťálové 
noci“. (Takto je nazýván 
protižidovský pogrom, 
k němuž tehdy posloužil 
jako záminka čin židov-
ského atentátníka na 
německém velvyslanec-
tví v Paříži). 

Za současný stav sy-
nagoga vděčí rekon-
strukci z r. 2008. V době 
našeho výletu byla uzavřena, avšak otevírací dobu uvádí od 
úterý do neděle, 9 -12 hod. a 13 -17 hod. Na informačních 
tabulích vedle synagogy se můžete dočíst různé zajímavosti, 
např., že známé židovské příjmení Löwy se odvozuje od 
příslušníků kněžské kasty Levitů, stejně jako jeho anglická 
podoba Lewis, že předky v Úsově měl například americký 
senátor John Kerry, že ... ale přece vám tady neprozradím 
všechno!

A pokud máte sebou ratolesti, můžete s nimi strávit chvilku 
na dětském hřišti na náměstíčku anebo se také zastavit 
v Medlově na lanové pyramidě (cestou naproti vjezdu do 
družstva).

TIP  NA  NEDĚLNÍ  VÝLET XLIV. část  Židovský hřbitov v Úsově   
Oslavy Velikonoc, svátků Kristova 

umučení a zmrtvýchvstání, mají velice 
starou tradici. Navazovaly pravděpo-
dobně na židovský svátek pesach (od-
tud latinské označení pascha), který při-
pomínal vysvobození Židů z egyptského 
zajetí. Pesach připadal na den prvního 
jarního úplňku. Od počátku se křesťané 
snažili oddělit Velikonoce od židovské 
paschy. Proto vznikaly spory. Nakonec 
se ustanovil datum neděle po prvním 
jarním úplňku. Takto stanovená veliko-
noční neděle může být v rozmezí mezi 
22. březnem a 25. dubnem.

Den po dni si nyní můžeme připo-
menout význam těchto svátků a některé 
zvyky, které se k nim pojí. Mnohé jsou 
spojeny s pověrami.

Svatý týden

Zelený čtvrtek
Název Zelený čtvrtek snad pochází 

z toho, že se jedla zelená strava (špe-
nát, různé druhy zelí), aby byl člověk po 
celý rok zdráv. Kostelní zvony zní ten 
den při mši naposledy, aby pak „odlétly“ 
do Říma a zůstaly tam až do Bílé 
soboty. Lidé věřili, že když zvoní na Ze-
lený čtvrtek naposledy zvon, má se 
cinkat penězi, aby jich bylo dostatek. 
Zvuk zvonů nahrazovaly – a mnohde 
i nahrazují - řechtačky a klapačky, a to 
nejen malé do ruky, ale především na 
jihovýchodní Moravě i velké klapačky na 
trakařích. Jejich hluk byl slyšet po celé 
vesnici a říkalo se, že děti honí pro-
radného Jidáše. 

Na Zelený čtvrtek vstávaly hospody-
ně časně ráno, aby zametly dům ještě 
před východem slunce. Smetí odnášely 
za humna či na křižovatku cest, aby se 
v domě nedržely blechy. Kdo snědl před 
rozedněním pečivo namazané medem, 
ten byl chráněný před hadím, vosím 
a sršním uštknutím. 

Při mši na Zelený čtvrtek umýval 
biskup a řeholní představení nohy 12 
starcům nebo řeholním bratřím a pak je 
pohostili a obdarovali. To mělo symbo-
licky připomínat Poslední večeři Páně. 

Velký pátek
Velký pátek je dnem hlubokého smut-

ku; nekoná se mše a bohoslužba se 
skládá jen ze čtení textů a zpěvů. Její 
součástí je uctívání kříže. Původní 
střídmý ráz bohoslužeb proměnila až 
protireformace, kdy se zdůraznil smysl 
oslav Velkého pátku jako dne, kdy je 
třeba myslet na spásu. Zvláště jezuité 
se zasloužili o rozvinutí dalších pobožno-
stí, zavedli například „Boží hrob“. Za 
dob baroka se k uctění zemřelého Krista 
skládaly kantáty, jezuité nacvičovali diva-
delní pašijové hry, vycházející ze středo-

věké tradice. Ve středověku bývali jejich 
aktéry především studenti, později se 
jejich realizace ujali i učitelé, ochotníci či 
jiní nadšenci. V mnohých oblastech se 
pašijové hry staly atraktivní podívanou, 
kterou si nenechalo ujít celé širé okolí. 

Na Velký pátek vstávali lidé před 
úsvitem a odcházeli se omýt k potoku, 
aby byli uchráněni před nemocemi. Ně-
kteří se ve vodě i potápěli, mládenci od 
Volyně se pokoušeli vytáhnout ústy ze 
dna oblázek, který pak hodili levou 
rukou za hlavu, což je mělo ochránit 
před bolestmi zubů. Nesmělo se hýbat 
se zemí, proto se nepracovalo na poli 
ani v sadu. Nemohlo se také prát prádlo, 
pradleny věřily, že by ho místo do vody 
máčely do Kristovy krve.  

S Velkým pátkem je také spojena 
víra v magickou sílu země. Lidé věřili, že 
se v tento den na malou chvíli – právě 
když se v kostele čtou pašije – otevírá 
země, aby odkryla své poklady. Ty prý 
označovalo světélko, zářící kvetoucí 
kapradí, či otvor ve skále, z něhož 
vycházela záře. 

Bílá sobota
Na Bílou sobotu probíhala boho-

služba v noci – vigilie. Před ní se 
posvětil oheň, jímž se zapálil paškál – 
velikonoční svíce. Světlo se zaneslo do 
kostela. V mnohých vsích byl zvyk, že 
se doma uhasila všechna ohniště. Před 
kostelem položila hospodyně na hrani-
čku vlastní polínko, a když kněz oheň 
posvětil, vzala žhavý oharek domů 
a zažehla jím oheň nový. 

Z ohořelých dřívek se zhotovovaly 
křížky, které se nosily na pole, aby dob-
ře rodilo. Někde se dávaly už studené 
uhlíky za trám domu na ochranu před 
požárem. Aby se zabránilo pověrečným 
praktikám, platil ještě počátkem 20. sto-
letí příkaz církevních úřadů, že se má 
ohniště po vykonání liturgického posvě-

cení ohně zalít vo-
dou, aby se popel 
znehodnotil a oho-
řelé zbytky se měly 
pod dohledem od-
nést. 

Boží hod velikonoční
O tomto svátku se světily a světí veli-

konoční pokrmy – beránek, mazance, 
vejce, chléb, víno... Tento úkon měl 
i praktickou stránku. Po dlouhém půstu 
by návrat k běžné stravě mohl způsobit 
trávicí potíže. Proto se světily pokrmy, 
které měly tělo na návrat k běžné stravě 
pozvolna připravovat. Tento obyčej se 
na Bechyňsku popisuje takto: „Mladé ho-
spodyňky a vyšňořené dcerky v národ-
ním kroji... v levé ruce modlitby se šáte-
čkem, v pravé uzlík sněhobílý a v něm 

talíř s mazancem 
a vejci, červeně, 
modře, žlutě i ji-
nak barvenými. 
Při hrubé postavi-
la v kostele kaž-
dá svůj uzlík před 
sebe a když bylo po mši, kráčely 
všechny k hlavnímu oltáři a kladly uzlíky 
své, poněkud je uvolnivše, na oltář, ku 
posvěcení. Když se tak stalo, odstoupily 
opět do lodi chrámové, pan farář vystou-
pil ze sakristie a jakmile vystoupil, 
spustili hudebníci na kůru pochod a hráli 
jej tak nadšeně, jako by o nějakém 
svatebním průvodu. Zatím světil pan 
farář mazance a vejce, a když bylo po 
svěcení, hospodyňky a dívky si požeh-
nané věci opět vzaly a odnesly. Doma je 
postavily na stůl, hospodář požehnav 
ještě křížem věci ty, ukrojil před obědem 
každému domácímu po krajíčku mazan-
ce a dal každému i po vejci.“

Pondělí velikonoční
Tohoto dne se odbývala pomlázka, 

velikonoční koledování, mrskút (odtud 
mrskavý pondělek). Původně šlo o ma-
gický obřad, jehož se účastnili dospělí, 
časem se posunul do polohy zábavy. 
Dům od domu chodívali chlapci za 
děvčaty, pak hlavně děti, se spletenými 
pomlázkami (dynovačkami, mrskačkami, 
šlehačkami, binovačkami, tatary) zdobe-
nými stuhami. Jimi šlehali dívky i ženy 
v domácnosti a dostávali malovaná 
vajíčka. I když dívky před hochy na oko 
utíkaly a nadávaly jim, mnohá by se hně-
vala, kdyby některý z nich ji vymrskat 
nepřišel. Mnohde bylo zvykem číhat na 
dívky, když šly v pondělí ráno do 
kostela, a vyšlehat je, aby byly zdravé, 
veselé a pilné. Na Slovácku je dokonce 
pomlázka znamením přátelství mezi 
rodinami.

Odkud se vzalo velikonoční vajíčko?
Legenda praví, že v době, kdy Pán 

Ježíš se svatým Petrem chodili po svě-
tě, zavítali i do jednoho statku a prosili 
hospodyni o kousek chleba. Ta však 
neměla ani kůrky, a tak hladovým po-
cestným v popelu upekla čerstvě snese-
né vejce. Když poutníci odešli, chtěla 
uklidit pohozené skořápky. Jaké bylo její 
překvapení, když uviděla, že se promě-
nily ve zlato. Selka potom každého 
pocestného obdarovávala vejci, ale žá-
dná skořápka se už ve zlato nepromě-
nila. 

Jak vidíte, velikonoční tradice byly 
pestré. Mnohé je třeba brát s rezervou 
(zvláště ty pověrečné), ale bylo by 
škoda, kdyby vymřely úplně. 

20. března 2010 jsem se účastnila Pochodu pro život. To 
proto, že jsem přesvědčena o tom, že lidský život je posvátný 
a nedotknutelný, že je darem.

Právo na život není respektováno. A přitom všichni 
chceme respekt, hlásáme spravedlnost, svá práva. Bojujeme 
za ně na mnoha podstatných i nesmyslných frontách. 

Můžeme se divit, že je situace ve vztazích mezi lidmi taková, 
jaká je? 

Vidím zde jasnou souvislost, kořen. Když nemáme v úctě 
život, nemůžeme si myslet, že budeme mít dobré vztahy mezi 
sebou a zdravou společnost.

Vládne nám egoismus a lhostejnost. Můžeme si říci „Mně 
je to jedno, ať si dělá každý co chce...“ Ale to si můžeme 
pouze říci. Realita je jiná. Všichni jsme na sobě (ať chceme 
nebo ne) nějakým způsobem závislí, patříme k sobě. 

Pochod vedl samotným středem historické Prahy a byl 
zakončen zpěvem Svatováclavského chorálu a Státní hymny 
u sochy sv. Václava. Celou cestu jsme se společně modlili 
(růženec, korunku, žalmy, prosby za odpuštění a obrácení 
národa). Úžasně pokojná atmosféra a lidé nesoucí malé bílé 
kříže byli, myslím, silným výmluvným gestem pro přihlížející.

Fotografie zachycující průběh Pochodu naleznete na této 
adrese: http://www.zaramovane.cz/news/pochod-pro-zivot/

Život je dar

Velikonoce našich předků – aneb co možná (ne)víte

(jihá)

Jana Šumpíková (dabr)




