
 

NEDĚLNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 

AKTUALIZOVANÉ POKYNY 

22.3.2020 

Bratři a sestry, spolu s dobrovolni-
cemi, které včera důkladně uklidily 
naše kostely, děkuji Pánu, že vám 
v této postní době ponechal ale-
spoň jednou za týden přístup ke 
Chlebu života. 

Svou vděčnost za tuto milost dej-
me najevo tím, že budeme re-
spektovat následující pravidla: 

 Hned po příchodu si sami dezin-
fikujte ruce sprejem. Svěcená voda 
byla z kropenky odstraněna. 

 Pozdravte Ježíše přítomného 
v Nejsvětější svátosti pokleknutím 
nebo hlubokou úklonou a vezměte 
si svůj nový nedělník. 

 Ničeho se zbytečně nedotýkejte 
Lavice a kliky jsou dezinfikovány, 
kancionály uloženy do karantény. 

 Přejete-li si dát do košíčku pří-
spěvek na sbírku, učiňte tak ve 
vlastním zájmu až cestou z kostela.  

 Mimo okamžik svatého přijímání 
noste v chrámové lodi roušku přes 
ústa a nos podobně jako i jinde na 

veřejnosti. Pokud roušku nemáte, 
použijte šálu nebo velký šátek. O 
roušku určenou pro farníky se mů-
žete hlásit v sakristii do vyčerpání 
zásob. Při manipulaci s rouškou – 
nebo její náhradou – myslete vždy 
na to, že se nemáte dotýkat přední 
infikované části.  

 Držte se stranou od ostatních vě-
řících s výjimkou členů vaší domá-
cnosti (2 metry je  minimum). 

 Připravte se na svaté přijímání 
v lavici pozornou četbou Božího 
slova z mešní liturgie (nedělník) a 
osobní modlitbou.    

 Buďte klidní a trpěliví. Podávání 
Eucharistie probíhá na etapy kaž-
dých 10-15 minut dle aktuální po-
třeby. Vyčkejte příchodu pověře-
ného služebníka k oltáři. Přistu-
pujte jednotlivě. Kdo chodíte o holi, 
zůstaňte sedět na kraji lavice a 
zvedněte ruku. Podávající přijde za 
vámi. Pokud by vás přehlédl, klidně 
na něj krátce zavolejte.  

 Stáhněte si opatrně svoji roušku 
pod bradu (varianta s gumičkami), 
případně si ji spusťte na krk (va-
rianta s tkaničkami). V žádném pří-
padě ji nikam neodkládejte, ani s ní 
netřepte.  

 Eucharistii přijímejte do odvolá-
ní výhradně na ruku. Pozor: Dlaně 
rukou je třeba položit PŘES sebe, 
nikoli vedle sebe. S Tělem Kris-
tovým na ruce stůjte – případně 
klečte na místě (nikam se nepřesu-
nujte) a před podávajícím si je sami 

vložte do úst. Nezapomeňte vyznat 
víru v Pánovu přítomnost TICHOU 
odpovědí Amen.   

 Po přijetí Eucharistie se vraťte do 
lavice, upravte si roušku, klaňte se 
Pánu celým srdcem a pomodlete se 
děkovné modlitby.  

 Prosíme, odcházejte v tichosti a 
pamatujte, že není vhodné vytvářet 
venku obvyklé debatní kroužky 
(rušíte ostatní). 

 Nový nedělník si odneste domů k 
pečlivému prostudování ohlášek a 
také jako pomůcku k modlitbě 
během týdne. 

 Snažte se využít celou hodinu a 
nepřicházejte všichni naráz. Platí 
zákaz shromažďování nad 30 osob 
a můžeme očekávat jeho zpřísnění. 
V takovém případě bude třeba 
zkrátit dobu pobytu v kostele, 
podobně jako v obchodech, aby se 
na všechny dostalo.    

Děkuji. 
+ otec Tomáš 

 
PS. Kněz (akolyta) používá v kos-
tele roušku vždy, když nestojí u 
oltáře a zároveň se pohybuje ve 
vzdálenosti kratší než 2 metry 
od druhého člověka. Použité litur-
gické knihy a nádoby si raději uklízí 
sám. Dezinfekce rukou předchází 
každé kolo podávání Eucharistie.  
 

 

MODLITBA PO SV. PŘIJÍMÁNÍ 
Podle sv. Basila Velikého ( 379) 

Děkuji ti, Pane, můj Bože, že jsi ne-
zamítl mě hříšného, nýbrž že jsi mi 
dopřál účast na svém svatém ta-
jemství. Děkuji ti, že jsi poskytl mě 
nehodnému své přečisté, nebeské 
dary. Nejdobrotivější Pane, tys pro 
nás umřel a vstal z mrtvých a odká-
zal nám tuto úžasnou životodárnou 
svátost k posilnění a posvěcení du-
še i těla, k zapuzení každého protiv-
níka, k osvícení ducha, k usměrnění 
duševních sil, k neotřesitelné víře, 
k nelíčené lásce, k pravé moudro-
sti, k plnění tvých přikázání, k roz-
množení tvé božské milosti a k zís-
kání tvého království. Dej, ať jsem 
chráněn tvou svátostí a mám na 
mysli jen tvou vůli; ať nežili sobě, 
nýbrž tobě, našemu Pánu a obla-
žiteli. Dopřej mi, abych opouštěl 
tento svět s nadějí na věčný život a 
došel věčného pokoje. U tebe do-
jdou splnění všechny tužby, v tobě 
je nevýslovná radost těch, kteří tě 
milují, Kriste, Bože náš!  Tobě pěje 
chválu všechno stvoření navěky. 
        

 
MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ  
VE VZTAHU K EUCHARISTII 
 
Pro případ neschopnosti na straně 
kněze (nemoc, karanténa apod.) 
pověřuji do odvolání nouzového 
stavu první tři bratry mimořádnou 
službou podávání sv. příjímání: 

František Chovanec (Rokytnice) 
Josef Binder (Brodek u Přerova) 
Jan Palásek (Citov)  

+OT 



NABÍDKA ROUŠEK  

Kvůli epidemii koronaviru se bě-
hem několika dní stalo normálním, 
že všichni ohleduplní lidé mezi se-
bou na veřejnosti mluví s rouškou 
na obličeji.  

Farní výzvu k darování bavlněného 
materiálu a šití těchto důležitých 
ochranných pomůcek vyslyšelo bez 
váhání několik šikovných žen. Díky 
jejich práci jsme obratem dostali na 
faru 50 kusů roušek k rozdávání 
mezi lidmi. A mají úspěch! Několik 
jich dokonce skončilo mezi kněžími 
děkanátu. Děkujeme!  

Potřebujete-li doplnit svoji vý-
bavu roušek, nebo o někom ta-
kovém víte, zavolejte co nejdříve 
(736 522 838).           

+OT 
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PANE, BUĎ NAŠÍ SILOU 
UPROSTŘED BOUŘE 
aneb ohlédnutí  
za štafetovou adorací  
20.3.2020 

Dobrý Ježíši, dnes u nás prožíváme 
něco velmi vzácného. Věřící ženy, 
muži a děti přicházejí jeden po dru-
hém se zahalenou tváří mlčky do 
kostela, aby se ti ve třech obcích 
současně – večer i v noci – klaněli v 
tajemství tvé eucharistické Přítom-
nosti. 

Všichni máme za sebou velmi ná-
ročný týden plný zpráv o nebez-
pečném viru, který v krátké době 
zamořil půlku světa, pronikl i za 
hranice naší země a vynutil si v ní 
vyhlášení nouzového stavu. Spusti-
li jsme poplach a na příkaz vlády 
radikálně omezili přímé kontakty s 
druhými lidmi. Od jihu k nám totiž 
přichází stín nemoci vedoucí v 
některých případech až k smrti. 
Školní děti se musí učit doma a 
nikdo z rodičů netuší, jak dlouho to 
potrvá. Většina obchodů je zavřená 
a nikdo z nás nesmí vycházet na 
ulici bez vážného důvodu a roušky 
na obličeji. Ještě že se mezi námi 
našli lidé, kteří je dokázali rychle 
ušít a nabídnout ostatním! 

Kvůli ochraně zdraví se nesmíme 
sejít na veřejnosti ani v soukromí, 
abychom slavili tvá svatá tajemství 
– zdroj naší radosti a životní síly. 
Bohoslužba mimo vlastní rodinu se 
stala ze dne na den běžnému 
člověku nedostupnou. Svaté přijí-
mání je omezeno na neděli. Nastalo 
veliké ticho. Jeden zbožný bratr z 
Rokytnice se s pláčem ptal: „Otče, 
jak dlouho to potrvá?“ Odpověděl 
jsem: „Jak bude Pán Bůh chtít.“ Jiní 

se ptají: „Otče, jak budeme slavit 
Velikonoce?“ Odpovídám: „Nemám 
zdání, ale něco mi říká, že už jsme 
je slavit začali.“ 

Dnešní večer modlitby nás, Pane, 
ujišťuje o tom, že nás vedeš a chceš, 
abychom ti plně důvěřovali. Od-
pusť nám naše brblání a přílišné 
obavy. Nauč nás vážit si kříže, který 
nám z lásky sesílá tvá prozřetel-
nost. V záři velikonoční svíce pro-
mlouváš k sluchu našeho srdce. 
Jakoby z hořícího keře rozléváš od-
vahu a pokoj, který svět bez víry 
nikdy nepozná. Děkujeme ti, Ježíši, 
že s námi zůstáváš teď a tady. Vra-
címe se do domácí karantény s ra-
dostí emauzských učedníků: „Ježíš 
žije … Jde před námi! Což nám 
nehořelo srdce, když k nám mluvil 
a odhaloval smysl Písma?“ 

Tobě buď, Pane, sláva, čest a dobro-
řečení! Tvůj je náš život i životy na-
šich blízkých. Ty se o nás postaráš. 
Amen. 
 

MLUVME S BOHEM! 

„Když tě Bůh o něco žádá nebo když 
jen připouští výzvy, které ti přináší 
život, čeká, že mu dáš prostor, aby 
tě mohl postrčit dopředu, pobíd-
nout tě, umožnit ti zrát. Nemrzí ho, 
když mu řekneš, že o něm máš po-
chybnosti. Jeho znepokojuje, 
když s ním nemluvíš, když se ne-
otevřeš k upřímnému rozhovoru 
s ním.“  

PAPEŽ FRANTIŠEK, Christus vivit 117 

KALENDÁŘ INTENCÍ 
A DENNÍ KÁZÁNÍ Z KLÁŠTERA 

Plánované mešní úmysly slouží o-
tec Tomáš během nouzového stavu 
podle svých možností soukromě. 
K ověření data a místa, na kterém 
byla, nebo bude vaše mše sloužena, 
můžete použít přehled na mušli.    

Originálním způsobem se se zá-
kazem veřejných bohoslužeb vy-
rovnávají olomoučtí dominikáni. 
Na našem webu si můžete pos-
lechnout nahrávky jejich kázání.   

 
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI 

POHŘEB – MARIE PECHOVÁ 
ROKYTNICE – hřbitov,  
úterý 24.3. ve 14:00 

V reakci na současný nouzový stav 
může veřejnost doprovodit paní 
Pechovou pouze při ukládání rakve 
do hrobu. Následující bohoslužba v 
kostele bude mít neveřejný charak-
ter. Děkujeme za pochopení. 

 
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ 
aneb den modliteb za úctu 
k počatému životu  
a za nenarozené děti 
středa 25.3. 

K účasti na slavnostní liturgii vám 
doporučujeme modlitbu breviáře. 

ADORAČNÍ DEN ZA KNĚZE 
ROKYTNICE, pondělí 30.3. 
 
ADORAČNÍ DEN ZA MISIE 
BRODEK, čtvrtek 2.4. 


