
Velikonoce 2014 
v kostele sv. Kateřiny v Herálci 

 
Křížové cesty se konají v kostele sv. Kateřiny v pátek – 18 hod a v neděli – 17 hod. 
 
12. 4. – svátost smíření – velikonoční sv. zpověď  8:30 – 11 hod 
 
13. 4. – Květná neděle – při mši sv. v 11 hod bude žehnání ratolestí a vyslechneme Pašije – 
zprávu o utrpení Pána Ježíše – letos podle sv. Matouše 
 
15. 4. - tradiční Pašijová hra „Co se stalo s Ježíšem?“ - Žďár nad Sázavou ve 20 hod na 
Libušíně „Na kopci“, autobus z Herálce a okolí bude zajištěn  
 
17. 4. – Zelený čtvrtek – mše na památku Večeře Páně začne v 19 hod. Během ní dle tradice 
„odlétají zvony do Říma“ a kostelem se bude ozývat klapání připomínající přibíjení Ježíše na 
kříž…  
K tichému bdění v Getsemanské zahradě bude kostel otevřen do 22 hod. 
 
18. 4. – Velký pátek – den umučení Pána Ježíše Krista, den přísného postu. Při obřadech v 15 
hod zazní Pašije podle evangelisty sv. Jana.  
Do 20 hod bude kostel otevřen k tiché adoraci u Božího hrobu. 
 
19. 4. – Bílá sobota – den modliteb u Božího hrobu, den očekávání. 
Dopoledne můžete přijít do kostela i s dětmi od 9 – 12 hod. 
Vigilii Zmrtvýchvstání Páně zahájíme v 18:30 hod. Při velikonoční vigilii se žehná paškál ze 
včelího vosku – vyslechneme čtení ze Starého Zákona a rozezní se opět slavnostní Aleluja. 
V době postní se křesťané 40 dní připravují na obnovu svého křestního slibu, která probíhá 
právě v této posvátné chvíli. 
 
20. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod velikonoční – slavnostní mše začne v 11 
hod, v jejím závěru budou požehnány pokrmy (beránci, mazance, vajíčka…) 
 
21. 4. – Pondělí velikonoční – bohoslužba slova v 11 hod na Křižánkách  
 
Obřady budou doprovázet herálecké sbory. 
 
 
 
27.4. - 2. neděle velikonoční – Svátek Božího milosrdenství – mše sv. v 11 hod 

 



Svatořečení  Jana XXIII.  a  Jana Pavla II.  v Římě 
 
20. století bylo století velkých papežů. Jan XXIII. zahájil v r. 1964 II. Vatikánský koncil, který 
nastartoval řadu reforem. Papež Jan Pavel II., Krakovský kardinál Karol Wojtyla, nesmírná 
morální autorita. Během svého pontifikátu svatořečil více lidí, než všichni jeho předchůdci – 
mezi nimi bylo i několik našich patronů: sv. Anežka Česká, sv. Zdislava a sv. Jan Sarkander. 
Podle oznámení Vatikánu by se slavnostní ceremonie měl zúčastnit i bývalý papež Benedikt 
XVI. Půjde tak o ojedinělou událost, kdy dva žijící papežové budou vzdávat hold svým 
předchůdcům. 
 
Jan XXIII. (1881 – 1963)  

- 28. října 1958 zvolen 261. papežem římskokatolické církve. 
- svolal druhý vatikánský koncil, který měl katolickou církev přiblížit modernímu světu a 

předsedal jeho první polovině. 
- vydal encykliku Pacem in terris, která mu ve spojení s diplomatickými aktivitami 

přinesla přezdívku papež míru 
- v  r. 2000 ho Jan Pavel II. prohlásil za blahoslaveného 
 

Jan Pavel II. (1920 – 2005)  
- 16. října 1978 zvolen 264. papežem římskokatolické církve 
- první neital po 455 letech od smrti Hadriána VI. (holanďan) a vůbec první Slovan na 

papežském stolci, ještě k tomu ze země ovládané komunismem 
- jako papež hrál významnou roli ve světové politice, přispěl ke zhroucení 

komunistických režimů ve střední a východní Evropě 
- zlepšil vztahy katolické církve s judaismem a východními a anglikánskými církvemi 
- během svého pontifikátu navštívil 129 zemí  
- 11. května 2011 byl papežem Benediktem XVI. prohlášen za blahoslaveného 

        
 
 
Jan Pavel II. se v letadle nad indickým oceánem právě modlí nešpory. Státní sekretář, jeho 
„sekundant“ mu říká: „Svatý otče, právě jsme dostali naléhavou telegrafickou zprávu 
z Vatikánu.“ 
„Je to velmi urgentní?“ 
„Ano, velmi.“ 
„Je to velmi důležité?“ 
„Ano, svatý otče, nesmírně důležité!“ 
„Tak dobře, pokračujeme v modlitbě!“ 

(z knihy Daniel Ange – Momentky ze života Jana Pavla II.) 
 
Ať slavné Kristovo vzkříšení 
naši tmu ve světlo promění.     (z velikonoční vigilie) 
 

Přeji nám všem požehnaný svatopostní a velikonoční čas. 
 
Za farní radu                       

Milada Laštovicová   


