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Velikonoce jsou Boží odpovědí na naši otázku o utrpení
V životě jednotlivce i v lidských dějinách nastávají nebezpečné situace, které by nás
musely  přivést  ke  vzpouře  nebo  uvrhnout  v  zoufalství,  kdybychom  stále  znovu
nezačínali  s  onou nadějí,  která se naplno projeví  při  slavení liturgie Veliké noci:
Ježíš  žije,  vstal  z  mrtvých,  Bůh  ho  vzkřísil. Potupná  smrt  na  kříži  nebyla
posledním slovem. Existuje nový začátek. Skrze utrpení, smrt a zoufalství směřuje
k novému  stvoření  (Řím  4,17).  Smíme  očekávat  nová  nebesa  a  novou  zemi.
„Bůh jim setře každou slzu z očí, nebude už smrti ani zármutku, nářku ani bolesti
už nebude, protože starý svět pominul.“ (Zj 21,4).
Vzkříšení  v  sobě  chová  toto  poselství:  Bůh  na  konci  věků  napomůže  svobodě,
spravedlnosti  a  lásce  k  vítězství.  Naše  touha  nezaknikne  v  nicotě,  nýbrž  bude
uchována v Boží nekonečnosti. Proto smíme a chceme o Velikonocích zpívat aleluja.
Pokaždé,  když  prolomíme  krunýř  egoismu,  nastává  během  života  vzkříšení.
Pokaždé, když si podáme ruce ke smíru, děje se vzkříšení. Pokaždé, když se dělíme
s chudými...  K  tomuto  vzkříšení  potřebujeme  mnoho  odvahy.  Pokud  se  o  toto
vzkříšení  budeme stále  znovu pokoušet  navzdory všem zvratům,  můžeme  zbytek
klidně nechat Bohu.
Velikonoce  jsou  svátkem  naděje,  která  nemůže  být  omezena  hranicemi  světa.
O Velikonocích  všemohoucí  Bůh  obrátil  nečekaným  zázrakem  naši  otázku
po utrpení v naději, takže uprostřed utrpení smíme doufat v nový svět a nové nebe. 
Teprve  když  člověk  přijme  svou  konečnost  a  smrtelnost  vážně,  teprve  tehdy se
objevuje  Bůh jako stvořitel  Nového.  My lidé v sobě neseme nekonečnou touhu,
zároveň jsme ale smrtelní, takže tuto svoji nekonečnou touhu nemůžeme nikdy utišit.
Nemáme  právo  snít  o  vzkříšení  na  konci  časů,  pokud  nejsme  připraveni  učinit
všechno, co je v naší moci, aby i ostatní mohli již zde a dnes slavit něco ze  vzkříšení.
Kdo  hovoří  o  vzkříšení  a  nezmíní  se  o  urážených  a  bezprávných  tohoto  světa,
ten degraduje Boha. Bůh předpokládá, že začneme bojovat za to, aby se náš svět
stával každým dnem lidštějším. 
O Velikonocích nás chce Bůh přivést od našich možností  a skutků k možnostem
Božím, abychom uprostřed utrpení ještě mohli snít, ano, směli se skrze slzy smát.

(Johannes B. Brantschen, Proč nás dobrý Bůh nechává trpět, str. 68-73)

Na co se můžete těšit:
 Pouť v Kyšicích a pouť v Druztové k sv. Janu Nepomuckému.
 5. června v Dýšině na faře Jarmark.
 10. června Noc kostelů.
 12. června Dýšinská pouť ke cti Nejsvětější Trojice
 19. června Boží Tělo
 11. - 15. července Dětský tábor farnosti 
 Pro aktuální  informace  sledujte  web  farnosti:

www.farnostdysina.cz

Ať jsme svázáni jakýmikoliv pouty,
díky Velikonocům  můžeme  říci:
VÍTĚZSTVÍ JE JISTÉ!
Ať jsme v jakékoliv situaci, když už nejsme schopni
lásky  a nemáme  odvahu  jít  dál,  můžeme  říci:
„Vítězství je jisté!“ Když nám zemře někdo, koho
milujeme, a když se zdá, že neexistuje budoucnost,
můžeme  říci:  „Vítězství  je  jisté!“  Ráno
o Velikonocích  učedníci  zjistili,  že  láska  zvítězila
nad nenávistí, přátelství nad zradou, život nad smrtí.

Z knihy: Nazývám vás přáteli - rozhovor s Timothy Radcliffem

Ve všem je tajemství
Na to,  aby člověk  pochopil  svou  situaci,  potřebuje  čas.  Pak  zase  dokáže
zvednout hlavu a usmát se na příval zla, které ho postihlo. Jedna nevidomá
dívka mi řekla, že jí trvalo dvanáct let, než trochu pochopila svou slepotu.
Pak pochopila  a  usmála  se.  Ve  všem je  tajemství.  V životě  je  tajemství.
V bolesti je tajemství. Je jako noc – abychom viděli, musíme vyčkat svítání.
Čekat znamená doufat. A naděje je lidská trpělivost.  Právě díky trpělivosti
může člověk poznat sám sebe a zachránit se. Vždyť Písmo říká: „Trpělivostí
zachráníte svou duši“ (Lk 21, 19). Až se člověk naučí být trpělivý a zvykne si
naslouchat tichu Boha, stane se pro něho toto ticho Slovem. 
To Slovo, celé Slovo, je Ježíš, Ježíšova osoba, Slovo od Boha. „A Slovo se
stalo tělem a přebývalo mezi námi“ (Jan 1, 14). Žil mezi námi jako chudý.
Chudý  Hospodin.  Chtěl  na  sebe  vzít  lidskou  bídu,  aby  pomohl  člověku
naplnit hrozný exodus chudoby, utrpení a smrti. 

Z knihy: Carlo Carretto Myšlenky na každý den Vydalo nakladatelství Nové město, Praha

Apokryf ze zasedání Velerady:

Jeruzalém, Velký pátek 30(?) po Kr.
Kaifáš: Josefe, tys půjčil těm galilejským svou vlastní hrobku?!

Josef Arimatejský: No jo, půjčil… Ale jenom na víkend!
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Kontakt: P. Libor Buček, tel. 608 917 696, lbucek@email.cz, Web: www.farnostdysina.cz

http://www.farnostdysina.cz/

