VELIKONOCE 2019

LIST PREMONSTRÁTŮ Z MILEVSKA

ČTYŘICÁTÉ ČÍSLO

Velikonoční zamyšlení papeže Františka
„Nebojte se [...] Byl vzkříšen“ (Mt 28,5-6). Tato slova chtějí dosáhnout našich nejhlubších přesvědčení a jistot, našich způsobů usuzování a vyrovnávání se z každodenními událostmi, a zejména našeho vztahování se k druhým. Prázdný hrob chce vyzvat, pohnout
a vyvolat, ale především dodat odvahu k víře a důvěře, že Bůh „přichází“ za jakékoli situace v jakémkoli člověku a že Jeho světlo může dosáhnout těch nejnečekanějších a nejuzavřenějších životních
zákoutí. Byl vzkříšen ze smrti, vstal z místa, odkud nikdo nic nečekal, a čeká na nás – jako očekával ženy – aby nám dal účast na
svém díle vykoupení. Toto je základ a síla, kterou jako křesťané
máme, abychom svůj život a svoji energii, inteligenci, city a vůli
vynakládali na hledání a zejména tvorbu stezek důstojnosti. Není
tady... Byl vzkříšen! Tato zvěst nese naši naději a proměňuje ji na
konkrétní skutky lásky. Jak jen potřebujeme svoji slabost pomazat
touto zkušeností! Jak jen potřebujeme, aby naše víra byla obnovena a naše krátkozraké horizonty byly zpochybněny a obnoveny
touto zvěstí! Byl vzkříšen a s Ním je vzkříšena naše kreativní naděje k vyrovnání se s nynějšími problémy, neboť víme, že nejsme sami. Slavit Paschu znamená uvěřit znovu, že Bůh vstupuje a nepřestává vstupovat do našeho dění a otřásá našimi jednotvárnými

a paralyzujícími determinismy. Slavit Paschu znamená nechat Ježíše, aby přemohl onu bojácnost, která na nás často dotírá a hrozí
pohřbít veškerou naději.
Náhrobní kámen prokázal svoji účast, ženy svou a nyní jsme opět
zváni vy i já. Jsme zváni rozejít se s jednotvárnými zvyklostmi, obnovit svůj život, svá rozhodnutí a svou existenci. Jsme zváni tam,
kde se nacházíme, v tom, co děláme a co jsme, s tou „mocenskou
kvótou“, kterou máme. Chceme se podílet na této zvěsti života
anebo zůstat němí vzhledem k dění?
Není tady, byl vzkříšen! A čeká tě v Galileji, zve tě k návratu do
času a místa první lásky, aby ti řekl: „Neměj strach, následuj mě.“

Velikonoční koncert
V neděli 28. dubna 2019 v 16:00 jste zváni na velikonoční koncert
v bazilice v Milevsku – renesanční a barokní velikonoční zpěvy.
Účinkuje hudební soubor Ludus Musicus. Doporučené vstupné
100 Kč. Koncert je podpořen z dotačního programu města Milevsko – Kultura 2019.

Velikonoční přání
Všem farníkům přejeme radostné a pokojné prožití Velikonoc! Ať
Zmrtvýchvstalý Kristus naplní vaše srdce pokojem a posílí vaší víru, naději a lásku!
Mikuláš, Pius, Atanáš a Nepomuk

