
 

POZDRAV Z FARY 

29.3.2020 

Drazí farníci, využívám této cesty, 
abych vám řekl, že mi velmi chybí 
pohled na úsměv ve vašich tvářích 
v kostele, ve škole, na ulici i jinde. 
Přesto si uchovávám vnitřní klid. 
Mám důvěru v Boha i ve vás, kteří 
se modlíte a nynější trápení snášíte 
v síle víry, která se denně projevuje 
láskou (Gal 5,6,). 

S požehnáním  
otec Tomáš 

 736 522 838 

 

CO NÁM ŘÍKÁ ZVON? 
Asi před 10 dny bylo v Rokytnici 
slyšet umíráček. Šel jsem právě ko-
lem pošty, kde stáli na rohu dva 
kluci školního věku. Na můj dotaz 
jestli vědí, proč se zvoní, odpově-
děli upřímným zavrtěním hlavy. 
Nemile mě to překvapilo. Tak vy-
padá křesťanská Evropa ve 21. sto-
letí? Bohužel ano. Spíše než bědo-
vat nad dětmi a mládeží, bychom se 
měli vážně zamyslet, co se s tím dá 
dělat. Svatý papež Jan Pavel II. říká-
val, že každá nová generace je další 
kontinent, který je třeba do-být pro 

Krista. Vidíme to také tak? Před 
Květnou nedělí prožívá církev na 
celém světě týden modliteb za 
mládež. Připojme se k němu např. 
tím, že při každodenním poledním 
zvonění odložíme vařečku i mobil a 
zbožně se pomodlíme za dar víry 
pro příští generace: „Anděl Páně…“  

 

 

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI 

POHŘEB – JOSEF KLUČÁK 
CITOV, neděle 29.3. v 10:00 
 
ŠTAFETOVÁ ADORACE 
ROKYTNICE, pondělí 30.3.  
od 1:00 do 7:00 

Bratři a sestry, prosme vytrvale a 
odvážně o Boží milosrdenství pro 
nás i pro celý svět v hodině velké 
zkoušky! Ježíš je přece na naší stra-
ně. Zájemce o účast na nočních 
adoracích, prosím, aby se na vý-
še uvedeném čísle včas nahlásili. 
Děkuji. Důvěřujte v sílu modlitby. 
 
ŠTAFETOVÁ ADORACE 
BRODEK, čtvrtek 2.4. 
CITOV, úterý 7.4.  
od 1:00 do 7:00 

Aktuální přehled volných termínů 
je k nahlédnutí na farní mušli. 

SPOLČO MUŽŮ 30+ 
ROKYTNICE – fara online 
středa 1.4. v 18:00 
 
FATIMSKÁ SOBOTA 
sobota 4.4. v 8:00 

V den, kdy jsme měli ve farnosti 
hostit děkanátko zvu všechny ctite-
le Panny Marie k modlitbě rozjíma-
vého růžence za mládež v duchov-
ním společenství rodin, jednotlivců 
a malých skupin, kdekoli se právě 
nacházíte. Na závěr nezapomeňte 
připojit tradiční zasvěcení Nepo-
skvrněnému Srdci Matky Boží. Set-
kání mládeže se uskuteční – dá-li 
Pán – v náhradním termínu. 
 

 
 
POSTNÍ ALMUŽNA  
ANEB UKONČENÍ SBÍRKY SE BLÍŽÍ 

Svoje dary na pomoc malomocným 
přineste (nebo alespoň po někom 
pošlete) do kostela v době podává-
ní svatého přijímání buď na Květ-
nou neděli (5.4.) nebo o Slavnosti 
Zmrtvýchvstání Páně (12.4.).  
 
KVĚTNÁ NEDĚLE 5.4. 

Příležitost ke sv. přijímání v den 
Kristova vjezdu do Jeruzaléma: 

ROKYTNICE  7:30 -8:30 
BRODEK  9:30 -10:30 
CITOV   11:00 – 12:00 
 

SLEDUJTE AKTUALITY 

www.farni-musle.cz 
 

MODLITBA DŮVĚRY  

Papež František se modlil tuto mod-
litbu k Panně Marii „Božské lásky“, 
která je uctívána na známém pout-
ním místě nedaleko Říma.  

Maria, ty stále záříš na naší cestě ja-
ko znamení spásy a naděje. Dů-
věřujeme tobě, uzdravení nemoc-
ných, která sis uchovala pevnou ví-
ru, když jsi spolu s Kristem trpěla u 
kříže. Ty, spáso římského lidu, víš, 
co potřebujeme, a jsme si jisti, že to 
obstaráš, aby se, jako v Káni Galilej-
ské, nám navrátila radost a jásot po 
tomto období zkoušky. Pomoz 
nám, Matko Božské lásky, abychom 
se proměňovali podle vůle Otce a 
činili to, co nám říká Ježíš, jenž na 
sebe vzal naše utrpení a obtěžkal se 
našimi bolestmi, aby nás přivedl 
skrze kříž do slávy vzkříšení. Amen.  

Pod ochranu tvou… 



JAK SE DOSTANU NA MŠI SVA-
TOU NEBO KE ZPOVĚDI? 

Jednotlivci, kteří mají zájem o zpo-
věď, preventivní pomazání nemoc-
ných, nebo chtějí být přítomni na 
některé soukromě slavené mši sva-
té v naší farnosti, ať neváhají zved-
nout telefon a objednat se u pana 
faráře. Tradiční zpovědní dny se 
letos nekonají. Církevní přikázání o 
velikonočním svatém přijímání zů-
stává v platnosti (Kancionál str. 8).  

GETSEMANY  2020 

aneb Velikonoce už začaly 

Drazí farníci, každoročně na Zelený 
čtvrtek večer býváme po mši svaté 
vyzváni, abychom bděli s Ježíšem 
v hodinu jeho smrtelné úzkosti. 
Tuto svou výzvu k modlitbě nám 
Pán posílá letos dříve skrze dra-
matické události ze světa spojené 
s pandemií nemoci Covid-19.  
Prosím, přečtěte si pozorně násle-
dující svědectví a zvažte svoji od-

pověď. Osobně vnímám naléhavou 
modlitbu za umírající bratry a ses-
try, vyčerpané lékaře a další stateč-
né zdravotníky jako náš hlavní pro-
jev pokání před Velikonocemi. 

Další náměty k prožívání Velikonoc 

zveřejníme v příštím nedělníku. 

ITÁLIE 

Julian Urban, 38 let, lékař píše: „Ani 
v nejhorším snu bych si nepřed-
stavil to, co se děje v naší nemocnici 
za poslední tři týdny. Řeka nákazy 
se stává stále větší. Na začátku jich 
přicházelo několik, potom desítky a 
potom stovky. Teď už ani nejsme 
lékaři, ale stali jsme se těmi, kteří 
rozhodují, že ten bude žít a tento 
bude poslán, aby doma zemřel, 
přesto že i tyto osoby si celý život 
platily zdravotní pojištění. 

Před dvěma týdny jsem já i moji ko-
legové byli ateisté. Bylo to normál-
ní, protože jsme lékaři a učili jsme 
se, že věda vylučuje přítomnost Bo-
ha. Vždycky jsem se smál svým ro-
dičům, kteří chodili do kostela. 

Před 9 dny k nám přišel jeden kněz, 
75 let. Zdvořilý člověk, měl už těžké 
dýchací problémy, ale měl s sebou 
Bibli. Byli jsme dojati, jak z ní čítá-
val umírajícím a držel je za ruku. 

Všichni lékaři jsme byli unaveni, 
zoufalí, fyzicky i psychicky na dně, 
ale když jsme měli chvíli, šli jsme ho 
poslouchat. Teď musím dodat, že 
jsme došli na konec svých sil, víc už 
nemůžeme dělat a stále víc osob u-
mírá každý den. Dva naši kolegové 
zemřeli, další jsou nakažení. Uvě-

domili jsme si, že zde končí to, co 
může dělat člověk a že potřebuje-
me Boha. Začali jsme prosit o po-
moc jej, jakmile máme nějakou mi-
nutu volnou. Říkali jsme si, že to ani 
není možné, že my, skalní ateisté, 
teď každý den hledáme pokoj, pro-
síce Pána o pomoc, abychom vydr-
želi pečovat o nemocné. Včera zem-
řel ten 75 letý kněz, který dokázal 
přinášet pokoj, přesto, že zde bě-
hem tří týdnů zemřelo více než 120 
lidí a my všichni jsme byli zničeni. 

Kněz odešel k Pánu a brzy ho bude-
me následovat my všichni, jestli to 
tak bude pokračovat dál. 

Nebyl jsem doma už 6 dní, nevím, 
kdy jsem naposledy jedl. Uvědomil 
jsem si svoji neužitečnost na této 
zemi a chci až do posledního dechu 
pomáhat druhým. Jsem šťastný, že 
jsem se vrátil k Bohu, zatímco jsem 
obklopen utrpením a smrtí mých 
bližních. 

BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ  
JE NAŠE SPÁSA 

Zemí dramaticky postižených pan-
demií koronaviru bohužel přibývá. 
Vedle Itálie a Číny stojí Španělsko a 
Irán. Brzy se k nim připojí také USA 
a Velká Británie. Mnozí nemocní 
umírají zcela sami, nikdo z rodiny 
je nesmí navštívit. Nemohou se roz-
loučit a pak jsou hned pohřbeni. 
Sotva kdo má u toho na hřbitově 
kněze… Zkusme tedy v duchovním 
smyslu přicházet denně k lůžku 
jednoho umírajícího, vzít ho za ru-
ku a pomodlit se za něj k Božímu 
milosrdenství. Má to smysl.     


