
OTEVŘENÉ BRÁNY KOSTELA 

ROKYTNICE, BRODEK, CITOV 
denně od 8:00 do 18:00 

Protože v naší zemi neplatí zákaz 
vycházení, denně pro vás otvíráme 
všechny tři kostely s Eucharistií. 
Děkujeme každému, kdo se zde u 
Pánových nohou zastaví v mod-
litbě (Kancionál 041). Velmi dopo-
ručujeme také litanie v době šíření 
nakažlivých nemocí, rozjímání Bo-
žího slova a časté duchovní svaté 
přijímání (Kancionál 042). 

NEDĚLNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  

V čase zrušených nedělních bo-
hoslužeb bude v kostele příto-
men kněz nebo akolyta pro roz-
dávání svatého přijímání jedno-
tlivcům na ruku. Podávání Eu-
charistie do úst nebude do odvo-
lání z epidemiologických důvo-
dů umožněno. Děkujeme za po-
chopení. 

JAK POSTUPOVAT? 

 Po příchodu do kostela pozdrav-
te u vchodu nejprve Ježíše ve svato-
stánku pokleknutím nebo hlubo-
kou úklonou a použijte připravený 
desinfekční sprej na ruce. Svěcená 
voda byla z kropenky odstraněna. 

 Vyčkejte několik minut a připrav-
te se na svaté přijímání v lavici 
osobní modlitbou (Kancionál 043). 

 Přistupte k oltáři. Přitom dodr-
žujte bezpečnostní odstup od o-
statních věřících (cca 1-2 metry). 
 Až přijdete na řadu, položte dlaně 

svých rukou přes sebe a zvedněte 
je na úroveň vlastního srdce. Na 
takto vytvořený trůn pro Krále si 
po odpovědi Amen nechte položit 
Tělo Kristovo. Nikam s ním neod-
cházejte a před služebníkem cír-
kve si jej sami vložte do úst. 

 Vraťte se do lavice, klaňte se Pá-
nu celým srdcem a pomodlete se 
děkovné modlitby. Přitom můžete 
využít vzor z Kancionálu č. 044. 

 Prosíme, odcházejte v tichosti a 
pamatujte, že není vhodné vytvářet 
obvyklé debatní kroužky před kos-
telem. Děkujeme. 

 Toto vydání farního nedělníku si 
vezměte domů spolu s texty Božího 
slova k rodinné pobožnosti. 

DOPORUČUJEME KE STAŽENÍ  
NA FARNÍ MUŠLI: 

 Domácí bohoslužba v rodině – 
varianta pro dospělé 

 Domácí bohoslužba v rodině – 
varianta s dětmi školního věku 

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI 
V TÝDNU OD 16.3. DO 22.3. 

VÝROČÍ 400 LET MUČEDNICTVÍ 
SV. JANA SARKANDRA 
úterý 17.3. 

Naším úkolem je dnes znovu pře-
číst a promyslet pastýřský list otce 
arcibiskupa k postní době (otištěn 
v Kaštánku 1/2020). 

POHŘEB – FRANTIŠEK KOUKAL 
CITOV, středa 18.3. ve 14:00 

Pohřeb představuje výjimku ze 
zákazu veřejných bohoslužeb.  
Při mši svaté vynecháme pozdra-
vení pokoje. 

Kdo se za nynějších okolností roz-
hodne k účasti na smutečním ob-
řadu, musí počítat s povinnými 
bezpečnostními rozestupy v lavi-
cích, mimo ně i na hřbitově Ne-
dojde-li ke změně pravidel, bude 
počet přítomných omezen číslem 
100. Děkujeme za pochopení.  

Ruku nikomu nepodáváme, a 
proto tentokrát upustíme od 
obvyklé kondolence u hrobu.  

Věčné odpočinutí dej mu, Pane, 
a světlo věčné ať mu svítí ... 

SLAVNOST SV. JOSEFA 
ANEB DEN POSTU A MODLITBY 
ZA POMOC A OCHRANU ČR  
PŘED NÁKAZOU KORONAVIRU 
čtvrtek 19.3. 

TV Noe přenáší živě od 10:00 mši 
svatou ze Staré Boleslavy, kterou 
bude biskup Zdeněk Wasserbauer 
sloužit u starobylého mariánského 
obrazu zvaného Palladium země 
české. Kněží v celé republice se 
k tomuto úmyslu připojí soukro-
mě u oltáře ve svých kostelích a 
spolu s věřícími prožijí den mod-
litby a pokání ve stylu Velkého 
pátku  

K účasti na liturgii církve mimo mši 
svatou doporučujeme všem objevit 
krásu modlitby breviáře. Kdo to 
zvládne, ať si stáhne do mobilu 
příslušnou aplikaci z Google play. 

Ostatní se mohou modlit ranní a 
večerní chvály díky Proglasu. 

24 HODIN PRO PÁNA 
BRODEK, pátek 20.3. od 16:00 
ROKYTNICE, pátek 20.3. od 17:00 
CITOV, pátek 20.3. od 17:00 

Bratři a sestry, o tomto víkendu 
jsme ve farnosti původně chtěli 
konat duchovní obnovu spojenou s 
prací, pokáním a radostí ze smíření. 
Šíření epidemie, nouzový stav a 
zákaz shromažďování tomu zabrá-
nil. Je tedy nutná změna plánu. 

Páteční večer a část noci věnu-
jeme ve všech našich kostelích 
štafetové adoraci. Přihlašovat se 
na ni můžete jednotlivě nebo po 
dvojicích na čísle 736 522 838. Čas 
ukončení adorace oznámíme až na 
místě podle počtu lidí, kteří se na ni 
přihlásí. Vzhledem k závažnosti si-
tuace (Evropané umírající po stov-
kách denně) by nebylo špatné, po-
kud by naše iniciativa trvala až do 
rána. Prosíme zejména mladší far-
níky, aby nám s tím pomohli. 

Příležitost ke svaté zpovědi bude 
dnes během adorace následovně: 
17:00 - 17:45  CITOV 
18:00 – 18:45  BRODEK 
19:00 – 20:00  ROKYTNICE 

Práce na farní zahradě je možná v 
malých skupinkách po telefonické 
domluvě během celé soboty (21.3.). 
Zájemci volejte na číslo: 
774845608 ROKYTNICE 
736522838 BRODEK 

Radost z Hospodina je naše síla! 

http://www.farni-musle.cz/wp-content/uploads/2020/03/Litanie-v-%C4%8Dase-naka%C5%BEliv%C3%BDch-nemoc%C3%AD.pdf
http://www.farni-musle.cz/wp-content/uploads/2020/03/Domaci-liturgie-dospeli-Nouzovy-stav-2020-1.pdf
http://www.farni-musle.cz/wp-content/uploads/2020/03/Domaci-liturgie-dospeli-Nouzovy-stav-2020-1.pdf
http://www.farni-musle.cz/wp-content/uploads/2020/03/Domaci-liturgie-s-detmi-Nouzovy-stav-2020.pdf
http://www.farni-musle.cz/wp-content/uploads/2020/03/Domaci-liturgie-s-detmi-Nouzovy-stav-2020.pdf
http://www.farni-musle.cz/wp-content/uploads/2020/03/Past%C3%BD%C5%99sk%C3%BD-list-pro-postn%C3%AD-dobu-2020.pdf
http://www.farni-musle.cz/wp-content/uploads/2020/03/Past%C3%BD%C5%99sk%C3%BD-list-pro-postn%C3%AD-dobu-2020.pdf
http://www.farni-musle.cz/wp-content/uploads/2020/03/Postn%C3%AD-duchovn%C3%AD-obnova-BR-2020.pdf


BŮH NÁM DÁVÁ  
NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI 

Pokoj vám!  

Na počátku postního putování, kte-
ré mnozí z nás prožívají bez jaké-
hokoli společného liturgického sla-
vení, například mše svaté, jsme 
voláni k ještě radikálnější cestě, 
která rozvíjí duchovní život: 
k modlitbě, postu a křesťanské 
lásce. Úsilí napřené k zastavení ší-
ření koronaviru nechť je prová-
zeno úsilím každého věřícího o vět-
ší dobro: abychom získali život, 
abychom vítězili nad strachem, aby 
vítězila naděje. Těm společen-
stvím, která prožívají největší 
zkoušky, doporučujeme neza-
koušet vše jako pouhou ztrátu. 
Pokud se ke společnému prožívání 
víry nemůžeme sejít ve shromáždě-
ní, jak jsme zvyklí, dává nám tím 
Bůh příležitost, abychom se obo-
hatili, abychom objevili nová para-
digmata, abychom našli osobní 
vztah s Ježíšem. On nám připomí-
ná: „Když se však modlíš ty, vejdi 
do své komůrky…“ (Mt 6,6). 
Kolikrát nás papež František vy-
zval, abychom měli Písmo svaté po 
ruce! Modlitba je naší silou, mod-
litba je naším zdrojem. To je tedy 
ten příhodný čas, abychom znovu 
objevili, že Bůh je náš Otec a my 
jsme jeho děti. „Kristovým jménem 
vyzýváme: Smiřte se s Bohem!“  

kardinál  
Peter Turkson 

Více na mušli 

 

NOUZOVÝ PROGRAM  
NAŠÍ FARNOSTI 

platný od pátku 13.3. do odvolání 

MÁME NEČEKANĚ ČISTÝ STŮL 
Vzhledem k vážnému ohrožení ve-
řejného zdraví koronavirem jsou 
všechny plánované pastorační akti-
vity, duchovní setkání, veřejné bo-
hoslužby a pobožnosti bez výjimky 
zrušeny. 

OCHRANA ZDRAVÍ 
Dodržujte nařízení vlády a před-
cházejte riziku rozšiřování náka-
zy. Pokud nemusíte vycházet me-
zi lidi, držte se doma nebo v pří-
rodě. Věnujte se rodinnému ži-
votu a modlitbě. 

ÚČAST NA NEDĚLNÍ MŠI 
Po dobu platnosti nouzového stavu 
není povinnost osobní účasti kato-
líků v ČR na nedělní mši svaté 
aktivní. Doporučujeme sledovat 
dostupné přenosy bohoslužeb. 

PŘENOSY BOHOSLUŽEB 
Informace o bohoslužbách ve sdě-
lovacích prostředcích najdete na 
farní mušli. Plánované mešní ú-
mysly odslouží kněz v následu-
jících týdnech soukromě. 

DENNÍ MODLITBA VE FARNOSTI 
Všichni jsme zváni k denní modlit-
bě růžence, korunky k Božímu mi-
losrdenství a zasvěcení (nejen) na-
ší země do ochrany Panny Marie 
(ideálně ve 20 hodin). 

MODLITBA NAD PÍSMEM 
Boží slovo ať se stane naší základní 
duchovní stravou. 

PŮST 
Podpořme modlitbu těchto dní do-
brovolným postem ve stylu Vel-
kého pátku alespoň jednou týdně 
mimo neděli. Zatím jediný celo-
republikový postní den je stanoven 
na slavnost sv. Josefa (19.3.) 

EUCHARISTICKÁ ADORACE 
Osobní adorace Nejsvětější svátosti 
je možná v otevřených kostelích 
každý den. Prosíme, nechoďte ko-
lem svatostánku bez pozdravu ne-
bo alespoň střelné modlitby. 

DUCHOVNÍ ROZHOVOR 
Kdokoli si budete chtít promluvit    
s duchovním otcem, kontaktujte 
kněze na telefonu. 

POSTNÍ ALMUŽNA 
Pokračujme ve sbírce na Likvidaci 
lepry a modleme se u postní ka-
sičky za všechny chudé a nemocné 
ve světě, zvláště ty, kteří jsou z 
různých důvodů vyhnáni z domova 

a nemohou se účinně bránit hrozící 
nákaze. Termín ukončení sbírky 
bude včas oznámen. 

VZÁJEMNÁ POMOC 
Buďme připraveni pomoci v nouzi 
svým sousedům a dalším lidem 
zvláště těm, kdo s námi patří vírou 
do stejné duchovní rodiny. 

 

PŘIJÍMÁNÍ SVÁTOSTÍ 

SVÁTOST SMÍŘENÍ  
lze žádat po individuální domluvě 
na telefonním čísle 736 522 838. 

SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  
je kdykoli možné na dálku formou 
modlitby z Kancionálu č. 042 nejlé-
pe během přenosu mše svaté v rá-
diu nebo televizi, nebo před sva-
tostánkem v otevřeném kostele. 
Přijetí Eucharistie v nemocnici a po 
domech je možné po telefonické 
domluvě s farářem. 

SVÁTOST POMAZÁNÍ 
NEMOCNÝCH  
lze žádat po individuální domluvě 
na telefonním čísle 736 522 838 
(pouze osoby mimo karanténu). 

PROSÍME,  
SLEDUJTE AKTUALITY 

www.farni-musle.cz 

https://www.vira.cz/nedelni-liturgie
http://www.farni-musle.cz/wp-content/uploads/2020/03/Turkson.jpeg

