
 
Velikonoce každou neděli 

 
 
 
 

Čas má své pravidelné tempo.  Ještě nedávno – první den v novém roce 
2015 jsme byli účastni na novoročním koncertu chrámového sboru v kostele 
v Březolupech. Po Popeleční středě jsme nasměrovali svou cestu k Velikonocům.  
Velikonoce nejsou jen jedním dnem, ale jsou jimi v podstatě čtyři dny, které jsou 
dramatické ve spojení s evangeliem o Ježíši Kristu. O Ježíši ukřižovaném a 
vzkříšeném. Stačí zajít do kostela v Březolupech a prožít ve společenství Zelený 
čtvrtek, Velký pátek, Bílou sobotu a velikonoční neděli. Každý den Svatého týdne 
vás osloví svou posvátností, svými kontrasty - tichem a jásotem, temnotou a 
světlem. A vše vrcholí noční vigilií – v sobotní noci, kdy zvěstujeme Ježíšovo 
zmrtvýchvstání a křesťané obnovují své křestní vyznání.  

Radovat se jeden den je málo. Proto nám církev nabízí prožívat 
Velikonoce každou neděli. Většina z nás jsme měli na základní škole ruský jazyk 
a dokázali bychom vyjmenovat jednotlivé dny týdne. Posledním dnem je 
„voskresenie“. Většinou jsme toto slovo chápali jako neděle. Ale který z učitelů 
nám toto slovo přeložil jako vzkříšení! Právě Rusové mají nejpravdivější a přesné 
vyjádření vrcholu každého týdne, kterým je neděle, což je vzkříšení. Využijme 
každou neděli prožít Velikonoce jak v kostele, tak v rodině. Ať je to účastí na 
nedělní mši svaté v kostele na kterémkoliv místě, ať je to nedělní setkání rodiny 
při slavnostním obědě. Často nám zůstává jen neděle, kdy se rodina – rodiče a 
děti mohou setkat u jednoho stolu. A k neděli a slavení patří také návštěva 
blízkých či nemocných, k neděli patří rekreace, sport a dobrá zábava. Proto vás 
chci pozvat na slavení velikonoční neděle 5. 4. a vlastně každé neděle na mši 
svaté v kostele v Březolupech vždy v 10.30 hodin. A kdo neví, jak naplnit nedělní 
odpoledne, může zavítat na faru v Březolupech, kde vás zveme na farní 
pobesedování s pozvanými hosty, promítání reportáží z různých poutí nebo cest. 
Anebo jen si posedět u voňavého čaje či kávy, a to vždy od 16 hodin. Přijďte a 
zakusíte milé společenství v pěkném prostředí. I to patří ke slavení neděle. 

 
Bohoslužby ve Svatém týdnu budou:  
Zelený čtvrtek a Velký pátek v 19 hodin 
sobotní vigilie ve 20 hodin.  
 
 

Na setkávání s vámi se těší P. Josef Říha.  
 
 

 

 
I tento rok Vás chceme pozvat na další ročník závodů na kolech  
v okolí Březolup. Závody se konají 20.6.2015 ve 14:00h. 
  
Registrace do závodu e‐mailem:  Mtbrezolupskysprint@seznam.cz 
  
Další informace naleznete na webových stránkách nebo facebooku: 
http://mtbrezolupskysprint.webnode.cz/  
https://cs‐cz.facebook.com/MTBrezolupskysprint 
  
Přijďte si zazávodit, nebo jen podpořit závodníky. 

Všechny zvou pořadatelé 
  
 

Upozorňujeme občany, že v týdnu po velikonocích budou 
Technické služby Zlínsko vyvážet popelnice až v sobotu, 

tj. 11. dubna 2015. 
 

Nachystejte si, prosím, své popelnice před domy, nejlépe 
od brzkých ranních hodin, aby vám byly popelnice vyvezeny. 

 
 
Z důvodu konání se Moto burzy v sobotu 16.5.2015 bude sběrný 

dvůr otevřen den předem, tedy v pátek 15.5.2015. 
Otevřeno bude ve stejný čas jako ve středu, tj. od 15.00 hodin. 

 
V sobotu 16.5.2015 je sběrný dvůr UZAVŘEN ! 


