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Milí přátelé,
Život sám se nám někdy jeví jako překvapení a člověk velkým tajemstvím. Překvapení mohou
být různá a máme na ně určitou míru podílu. Pěkná i nehezká, obojí si způsobujeme my sami.
Někdy nás vedou tato rozhodnutí do pochybení a pády dovedou do bezvýchodné situace, do
samoty a prázdnoty.
Je to náš Bůh - Kristus vzkříšený, který sestupuje, ničí brány temnoty a smrti, podává ruku
člověku a tak i všem lidem, aby je vytáhl k novému životu a uvedl do společenství. Tam
zakouší být milováni Tím, který je Život a i těmi, kteří ho s ním sdílejí.
Ve velikonoční Vigilii, v každé mši svaté a každým okamžikem prožíváme znovu tuto spásnou
Boží událost do které jsme byli uvedeni křtem. Spolu s Kristem jsme byli ponořeni do "hrobu"
křestní koupele, abychom umytí, s Kristem vstali z mrtvých a oděli se do bílého roucha
"nového života", který žijeme tam, kde je naše místo. Život jsou tedy Velikonoce.
Překvapeni nemáme být z ničeho, neboť, „Kdo by nás mohl odloučit od lásky Kristovy? Snad
soužení nebo útisk nebo pronásledování nebo hlad nebo bída nebo nebezpečí nebo zabití? Ale v
tom ve všem skvěle vítězíme skrze toho, který si nás zamiloval. A já jsem přesvědčen: ani
smrt, ani život, ani andělé, ani knížata, ani nic přítomného, ani nic budoucího, ani mocnosti,
ani výška, ani hloubka, a vůbec
nic stvořeného nebude nás
moci odloučit od Boží lásky v
Kristu Ježíši, našem Pánu“
(Řím 8, 35-39). A sv. Pavel
pokračuje: „Nežiji už já, ale žije
ve mně Kristus. A život, který
zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna
Božího, který si mne zamiloval
a vydal sebe samého za mne“
(Gal 2,20).
Jsme vděční za vás a radujeme
se, že můžeme s vámi sdílet
takový život - Velikonoční.

"Kristus vstal z mrtvých,
svou smrtí zničil smrt
a mrtvým navrátil život"
(z Byzantské liturgie)

Požehnané Velikonoce!
Ředitel Centra Velehrad
P. Jaromír Zádrapa, SDB
a celý tým
Kostel Nejsvětější Trojice - Porto Santo Stefano – Itálie
Mozaika P. Rupnik a atelier Centro Aletti

Duchovní výklad mozaiky
„Kristus vstoupil do pekel“
Kristus Zmrtvýchvstalý sestoupí do pekel a vytahuje ven ze
smrti naše prarodiče Adama a Evu, kteří představují celé
lidstvo, aby je přivedl zpět k Otci. Každý člověk je svým
způsobem mrtvý kvůli svým hříchům a Kristus přichází, aby mu
znovu vrátil život. To je nejnižší bod sestupu Boha. Krista
vidíme v pozici, kdy nevíme, zda ještě sestupuje nebo již začíná
vystupovat, takže sestup je již výstupem. Bůh se stal člověkem,
aby se člověk mohl stát Božím.
Kristus, který jako živý vstoupí do pekla je zobrazen v celé
své nádheře. Je celý oblečen v bílém, protože on je Světlo, které
přichází, aby osvětlil „ty, kteří jsou v temnotě a ve stínu smrti“
(Lk 1,79) a temnota, která je zobrazena modrou barvou
exploduje, protože nemůže pohltit sílu světla, které přichází.
Světlo Vzkříšeného obejme a přetvoří všechno stvoření.
Tvář Krista je stejná jako tvář Adama, protože Kristus je
druhý Adam.
Vzkříšený bere Adama a Evu za zápěstí – místo, kde se měří
tep – aby jím znovu vrátil tlukot srdce, což znamená nový život
a důstojnost Božích dětí. Kristus se nechá pohladit Evou –
matkou všech živých – a obnovuje se všemi lidmi přátelství,
které měl s prvními lidmi v ráji. Tím začíná návrat k Otci.
Kristus svým křížem zablokuje brány pekla, aby smrt již
nadále neměla lidstvo ve své moci. Tím je smrt přemožena.
Kristus osvobozením Adama a Evy říká celému lidstvu, že Bůh
je Otec, a že člověk se vždy může obrátit od hříchu, aby se vrátil
domů, kde ho Otec očekává. S Kristem je celé lidstvo vykoupeno
a v Kristu se vrací do srdce Nejsvětější Trojice, kde je jeho
opravdový dům.

Bulharští
poutníci v Římě
Milí přátelé, rád
bych se s vámi podělil
o zážitky z naší pouti do
Říma, která proběhla od 9.
do 14. března 2013. Spolu se
šesti spolubratry z Čech
tvořím komunitu v Bulharsku. Zde působíme již téměř
20 let. Zhruba před půl
rokem jsme v našich dvou
bulharských farnostech v Kazanlaku a Staré Zagoře
vyhlásili pouť do Říma.
Jednak proto, že dosud jsme
podobnou pouť do Říma
neorganizovali a jednak proto, že mnozí farníci se chtěli
setkat s Jaromírem Zádrapou, který v Bulharsku dlouhá léta působil. Nakonec se
nás sešlo deset, což se nám
zdálo málo a tak jsme oslovili
i naši farnost v Sofii. Otec
Jan Najdenov ze Sofie dal
dohromady další desítku
především mladých poutníků
a jelo se. Spíše tedy letělo.
Před odletem jsme byly
trochu rozpačití z toho, že

„Vzkříšení rozplyne mlhu“
Tomáš Špidlík
Ježíš se zjevuje po své smrti několika osobám, které ho
dobře znaly. Teď jim musí otevřít jejich oči, aby ho mohly
rozpoznat. Teologové říkají, že po smrti budeme mít vidění
blaženosti, otevřou se nám oči. Co uvidíme? Ne nějaký jiný
život, ale to, čemu jsme doposud věřili. Žili jsme určité rozdělení
mezi vírou a viděním reality zahalené v mraku. Mračna se
rozplynula, vidíme svět a vlastní život v plném světle. Účastníci
během jedné návštěvy Severního Pólu se ztratili v mlze. Křičeli
silným hlasem, aby zjistili jsou-li ještě pohromadě a aby se
nikdo neztratil. Jakmile se rozplynula mlha, hned se spočítali a
podávali si ruce, jako by se viděli poprvé. Apokryfy vyprávějí o
sestoupení Ježíše do pekel - do smrti, jako vstoupení do údolí
stínu smrti. Ježíš tam přináší světlo a lidé se tak poznávají.
Malíři zobrazují Ježíše jak natahuje ruce Adamovi a Evě a zdraví
ho patriarchové. Bůh stvořil lidi jako harmonickou jednotu.
Mrak času nás rozdělil. Víme jeden o druhém, jen když na sebe
silně voláme. Vzkříšení rozplyne mlhu, začneme si podávat ruce
se všemi, kteří žili na zemi a uvidíme červenou nit, vinoucí se
celou historií světa.

neuvidíme papeže, ale letenky byly koupeny a tak se nedalo nic dělat.

Téměř všichni
byli v Římě poprvé a to
dodávalo celé pouti ten
správný šmrnc. Hned první
den po příjezdu jsme se
mohli zúčastnit mše svaté
v bazilice svatého Petra.
Tento zážitek nás naladil na
tu správnou strunu. Od této
chvíle už nás doprovázela
Katarina, která si všechny
získala
svým
milým

a skromným
vystupováním.
Díky ní jsme
tak mohli během čtyř dní
vidět to nejhezčí
z římských památek. Katarina
nám ukázala
nejen centrum
města,
ale
mohli jsme si
vyjet i k moři,
nebo sloužit mši svatou přímo v katakombách sv. Kalista. Vše
bylo korunováno velice milým a srdečným přijetím v centru
Velehrad. Salesiáni se o nás starali duchovně a v kuchyni jsme
si mohli vychutnat tu pravou italskou kuchyni. Navrhuji, aby
místní komunita vydala knihu „Velehradské recepty“. Naši
poutníci by o takovou knihu měli zájem. Díky všem v centru
Velehrad, kteří se úspěšně snaží budovat živé společenství víry,
do kterého zvou i poutníky.
No a jak asi tušíte, tak třešničkou na dortu bylo
zvolení papeže v předvečer našeho odjezdu. Upřímně řečeno
jsem tomu nevěřil, že ho uvidím před odjezdem, ale svatý Duch
překonal moji nedůvěru. Tu radost z nového papeže v očích
poutníků, mezi nimiž byli i pravoslavní, se nedá zapomenout.
Atmosféra na svatopetrském náměstí byla jedinečná a alespoň
pro mě zůstane asi tou nejsilnější vzpomínkou na naši pouť.
Po návratu jsme ve farnostech promítali fotky
z pouti a už se pomalu tvoří nová skupina na příští rok. Možná
se rodí nová tradice....
P. Martin Jílek, SDB

Zkušenost poutníků
Dnes je úterý a náš druhý
den v Římě. Je neuvěřitelné, že
jsme se mohli zúčastnit první
mše nového papeže Františka.
Ani ve snu by nás nenapadlo při
objednání zdejšího pobytu,
čeho budeme svědky. Byl to
úžasný zážitek a nový papež se
nám moc líbil, především svoji
skromností (při zvolení papežem odjel se všemi zúčastněnými biskupy a kardinály
autobusem). Je vstřícný k chudým a určitě přinese mnoho
nového.
Marie Vávrová

Informace
● Proběhl mezinárodní kongres „sv. Cyril a Metoděj mezi
slovanskými národy“ 25.-26.
února 2013, kterého jsme se
zúčastnili
na
Papežském
Východním Institutu a Gregoriánské univerzitě.
● 5. června 2013 se uskuteční v sále Centra Velehrad
vernisáž nejlepších výtvarných prací dětí z České
republiky na téma: sv. Cyril
a Metoděj, kterou organizuje
hnutí „Na vlastních nohou
- Stonožka“.
● „Ušijeme vám program na
míru“ - stačí si zorganizovat
skupinu, kontaktovat nás,
přijet a náš tým vám zajistí
průvodce, ubytování a dobré
jídlo. Organizované skupiny,
jako farnosti, biřmovanci,
manželé, mladí kamarádi.
● 28. září 2013 České
Náboženské Středisko Velehrad (ČNSV), které je zřizovatelem poutního domu Velehrad, oslaví 45. výročí od
svého založení.
● Očekává nás také postupná generální rekonstrukce domu. Budeme rádi, když se
připojíte k rodině našich dobrodinců, kteří nás podporují
modlitbou i finančně.
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