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„Slabá žena jsem, já přesto stále věřím – 
marně nežijem…naději písni svěřím, 

ať v ní žije den, ať v ní žije den vzkříšení!“ 
(text písně Rekviem, Eva Pilarová 1967) 

 

Milí farníci! 
Zdravím vás v této zvláštní době a zvu každého z vás k naslouchání Bohu. Myslíte, 
že to zní nadneseně? Řeknete si – Já a mystik? Mám jiné starosti – od rána do ve-
čera sledovat zprávy a statistiky a s obavami (byť oprávněnými) strnule čekat, co 
se kde stane… Ano, tato doba je smutná, doslova postní, a to tak drsně, až to pře-
kvapuje. Mnoho lidí se zničehož nic ocitlo v karanténě a najednou je tu otázka – co 
budu dělat? Rád bych připomněl slova papeže, která zazněla v minulém čísle zpra-
vodaje: „…Na poušti se naslouchá Božímu Slovu, které jemně šumí. V první knize 
Královské se o Božím Slovu praví, že je jako šum jemného vánku. Na poušti se 
rodí důvěrnost s Bohem, Pánovou láskou. Ježíš se rád každý den odebíral na opuš-
těná místa, aby se modlil (Lk 5,16). “Nalezneme odvahu ke ztišení? Vypnout ale-
spoň na hodinu televizi, ztišit se a zaposlouchat…? A dále: „»Nejen z chleba žije 
člověk, ale z každého slova, které vychází z Božích úst« (Mt 4,4). Jako chléb a 
více než chléb potřebujeme Boží slovo, potřebujeme mluvit s Bohem, potřebujeme 
se modlit. Jedině před Bohem totiž vycházejí na světlo náklonnosti srdce a mizí 
obojakosti duše. Poušť je místo života, nikoli smrti, protože dialog vedený 
s Pánem vrací život.“ Ano, nebojme se toho, nebojme se mluvícího Boha, otevřme 
se mu. Další dny výjimečného stavu nám ukáží, jak uchopit duchovní život ve far-
nosti i v rodinách. Tato nechtěná izolace a častější pobývání s nejbližšími v rodině 
je velkou šancí stmelit se v lásce skrze odpuštění, soucit, nemoc, starosti, ale též 
skrze Boží slovo a víru v Boha blízkého, přebývajícího mezi námi… To je mystika 
všedního dne. 
Uchopme těchto 30 dnů jako prodlouženou Bílou sobotu, kdy se církev zasta-
ví, ztiší a naslouchá naději, již dává Ježíš. Asi to chce Bůh říci celému světu. 
Tak slyšme! Přeji vám pokojný čas, důvěru v Boží vedení, ochotu opouštět 
hlouposti a odvahu obracet se k tomu, co je věčné. Modlím se za vás všechny 
zvláště při slavení mše svaté zde na faře. Bůh vám žehnej †! 

Pater Petr 
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Svatá Korona je patronka před epidemiemi 
V současné situaci, kdy se koronavirus šíří po celém světě, je třeba si připomenout 
postavu mučednice z prvních staletí křesťanství - sv. Koronu, která byla uctívána 
dlouhou dobu jako patronka před epidemiemi. Ačkoliv kdysi patřila k oblíbeným 
svatým, o jejím životě a původu víme velmi málo. 
Podle údajů, které jsou k dispozici, víme, že se jako velmi mladá stala manželkou 
Viktora – římského vojáka ze Sieny. Oba byli členy rané křesťanské komunity. 
Sám Viktor byl křesťanem, který se během pronásledování Kristových následovní-
ků v Římské říši nechtěl vzdát své víry, za což byl popraven stětím. Samotný veli-
tel byl překvapen moudrostí tohoto mladého vojáka. Korona zemřela jako mladá 
vdova také mučednickou smrtí během pronásledování císaře Antonia Pia nebo Di-
okleciána. Mladá dívka byla popravena roztrhnutím mezi dvěma palmami. Její tělo 
bylo uvázáno uprostřed dvou pevně ohnutých palem, po jejich uvolnění bylo její 
tělo obrovskou sílou roztržené. Tento výjimečně krutý způsob popravy v panovní-
kovi podmínila odpověď dívky, která odmítla obětovat pohanským modlám: „Dali 
mi jméno Korona a ty chceš, abych byla zbavena své koruny?“ Uctívání sv. Ko-

rony, podobně jako koronavirus přítomný v mnoha zemích po celém světě, 
„překročilo hranice“. Legenda o této mučedníci z pozdního starověku je známá 
v Asii, Africe i Evropě. První řecká legenda Viktora a Korony umisťuje jejich mu-
čednictví do Damašku, později se však opakovala v různých variantách. Proto se 
vedle dnešního hlavního města Sýrie uvádí jako místo úmrtí Antiochie na jihu 
dnešního Turecka, Alexandria v Egyptě, Sicílie a Marseille. Řecká, latinská a eti-
opská církev uctívá svatou Koronu. Z Blízkého východu se legenda o ní dostala do 
Itálie nejpozději v šestém století. Pozůstatky obou manželů se nacházejí v Castel-
fidardo na pobřeží Jaderského moře nedaleko města Ancona. Už v tomto období 
byl postaven kostel, který jim byl zasvěcen a již v 6. století se sv. Korona ukázala 
jako příklad věrnosti ve víře. V roce 997 přinesl císař Otto III. její relikvie do Cách 
a ve 14. století je císař Karel IV. nechal umístit do chrámu sv. Víta v Praze.  
Z tohoto období pocházejí i první důkazy o uctívání této světice v Bavorsku, u nás 
a Dolním Rakousku. Tam a v některých dalších oblastech světa je Korona uctívána 
jako patronka, která chrání nejen před epidemiemi a nepříznivým počasím, ale je 
také symbolem vytrvalosti ve víře. Tradice zahrnují například zvyk v Dolním Ra-
kousku, a to každoroční poutě sv. Korony. V roce 1504 v malém městečku 
St. Corona am Wechsel byla nalezena v dutém kmeni lipového stromu malá soška 



sv. Korony, a tak na památku této události byla na tomto místě postavena kaple. 
Kult této světice je znám i v jiných částech Rakouska, také ve Vídni, kde je lékárna 
sv. Korony. Při této příležitosti rakouská média poukazují na to, že skutečnost, že 
mince ražené rakouskou mincovnou v letech 1892-1924 se nazývaly „korunami“ 
na památku světice, by se měla vysvětlit skutečností, že sv. Korona je také patron-
kou dobré investice, lovců pokladů a hráčů loterií.  

(Zdroj: Modlitba.sk a Aleteia.pl) 
 
 

Katolická církev vzpomíná na sv. Koronu 14. května a doufejme, že do toho 

dne bude překonána a zažehnána veškerá hrozba současného koronaviru! 
 

Svatá mučednice Korono, 

přimluv se u Boha za nemocný svět, amen! 
______________________________________________________ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče, Stvořiteli světa,  
který jsi z lásky k nám poslal na svět svého Syna 

jako lékaře duše i těla,  
shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí  
v této obtížné době plné dezorientace a obav  

v mnoha místech Evropy i světa  
a hledají sílu, spásu a úlevu. 

Osvoboď nás od nemoci a strachu,  
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,  

dej moudrost hlavám státu,  
dej sílu a odměnu našim lékařům,  
zdravotníkům a dobrovolníkům,  

dej věčný život zesnulým.  
Neopusť nás v dobách zkoušky,  

ale vysvoboď nás ode všeho zlého. 
O toto prosíme Tebe,  

který se Synem a Duchem Svatým  
žiješ a kraluješ na věky věků. 

Amen. 
 

Maria, matko uzdravení a naděje, 
přimlouvej se za nás! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Zprávy a oznámení 
Pomoc starším občanům  
ve Voltuši pomoc s nákupy, poštou, lékárnou – v pondělí, středu a v pátek na  
tel. č.:  607 552 985 a 722 091 855 Eva Štěpánová, 721 572 279 Martin Beran 
v Rožmitále – 721 901 533 P. Petr Misař dle dohody, dobrovolníci vítáni! 
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