
Pandemie koronaviru se naší rodiny naštěstí nedotkla 
zdravotně, sociálně ani ekonomicky. Naopak. Celá tato doba 
koronavirová mě, jako asi každého z nás, vytrhla z rutinních 
kolejí všedních i svátečních dní. Chápu ji proto jako 
obrovskou milost a příležitost k hlubšímu prožívání své víry. 
Ještě nikdy předtím jsem si tak intenzivně neuvědomoval 
dobu postní a s ní spojené zaměření na modlitbu, křížové 
cesty a očekávání Velikonoc jako letos.  

 
Květná neděle - ratolesti 

 

Každovečerní modlitba Korunky k Božímu Milosrdenství, 
přípravy domácích nedělních modliteb pro nás a pro naše 
děti a hlavně příprava a slavení Velikonoc v podobě 
domácího rozjímání a slavení (např. Sederová večeře už u 
nás stane tradicí) pouze s těmi nejbližšími, budou něco, na 
co budu dlouho vzpomínat a čerpat z toho.  



 
Zelený čtvrtek - mytí nohou 

 

Na chvíli jsme měli možnost vcítit se do situace prvotních 

křesťanů, kteří byli stejně jako my odtrženi od zbytku 

křesťanů.   



 
Bílá sobota - oheň 

 

Doba, během které jsme byli odtrženi od běžného církevního 

programu, mi poskytla možnost se zastavit a podívat se na 

svou víru a život s Bohem jiným pohledem. Začal jsem si 

klást otázky jaká je má úloha v Církvi, ale také co mi Církev 

dává a přináší. Není teď vhodná doba, abychom se jako 



věřící více zapojili na životě Církve?  Nejsme pouze 

konzumenty církevního života? Nemožnost slavit nejen 

nedělní bohoslužby ale i všechny ostatní mše svaté nám 

ukázaly jak důležitá je individuální modlitba, modlitba 

breviáře a hlavně pak četba z Bible. 

 
Modlitební koutek 

 

Děkuji proto za tuto ''zastávku na znamení''. Sice jsme o 

zastavení nepožádali, ale autobus už zastavil, nastoupili 

jsme, a nyní odjíždíme. Kudy pojedeme, to ovlivnit 

nemůžeme (ekonomická krize způsobí, že to bude hodně 

houpat), kde ale vystoupíme, to ovlivnit můžeme. Jestli to 

bude místo na kterém se budeme zase jen hnát za mamonem 

nebo místo kde jsou naši nejbližší a kde na nás čeká Bůh, to 

je jen na nás.            Tomáš W. 


