
 

ŽÍT A VLÉVAT NADĚJI 

5.4.2020 

Drazí farníci, přicházejí Velikonoce, 
aby nám jasnou řečí vyprávěly o 
Boží lásce ke každému člověku. Je 
to láska velkorysá. Vydává se do 
krajnosti, aby lidem darovala nadě-
ji. Náš svět to velmi potřebuje. Má-
me za sebou několik perných týdnů 
naplněných nejistotou a starostmi 
o zdraví, o práci, o budoucnost… 
Najednou se všichni cítíme jakoby 
na jedné lodi. Od nás, kteří se po-
važujeme za křesťany, se na této 
lodi očekává, že budeme umět za 
všech okolností žít a vlévat naději. 
Chceme-li to dokázat, musíme se 
opřít o věrnost našeho Boha, který 
„vlastního Syna neušetřil, ale vydal 
ho za nás za všechny“ (Řím 8,32).    

S požehnáním  

otec Tomáš 

 736 522 838 

LITURGIE BEZ ÚČASTI LIDU 

Bratři a sestry, poprvé za mnoho 
staletí budou letos papež, vaši bis-
kupové i kněží slavit liturgii Svaté-
ho týdne bez účasti věřících. Důvo-
dem tohoto rozhodnutí je pastýř-
ská péče o zdraví členů církve i celé 
společnosti v souladu s nařízeními 
státních autorit. Velmi vás po-
vzbuzuji, abyste se po celé ob-
dobí pandemie zbožně účastnili 
mše svaté a dalších pobožností 
skrze přímé přenosy v médiích. 
Zvu všechny – duchovní i laiky – 
k vytrvalé modlitbě v domácích ko-
munitách podle učení Ježíše Krista: 
„Jestliže se shodnou na zemi dva z 
vás na jakékoli věci a budou o ni 
prosit, dostanou ji od mého nebes-
kého Otce“ (Mt 18,19). Do úplného 
překonání zdravotní krize vás 
zvu zvláště ke společné modlitbě 
každý večer ve 20 hodin (růženec 
nebo korunka k Božímu milosrden-
ství a zasvěcení Panně Marii). Kéž 
se vaše rodiny stávají stále více do-
mácími církvemi, aby tak vytvářely 
rodinu církve v naší arcidiecézi. 
Usilovně povzbuzuji všechny vě-
řící – kteří nyní z různých důvo-
dů nemohou přijmout Krista ve 
svátostech – alespoň k duchovní-
mu svatému přijímání, kterému 
má předcházet kající úkon ve 
snaze o dokonalou lítost nad hří-
chy. Po ukončení mimořádných o-
patření bude ve všech farnostech 
dána příležitost ke svátosti smíření 
a svatému přijímání v rámci podě-
kování za překonání nemoci. 

arcibiskup Jan 

DUCHOVNÍ SV. PŘIJÍMÁNÍ  

Při soukromé návštěvě Nejsvětější 
svátosti v otevřeném kostele dopo-
ručujeme modlit se takto: 

Pane Ježíši, věřím, že jsi pravdivě a 
skutečně v Nejsvětější svátosti pří-
tomen jako Bůh a člověk. Věřím, že 
mě miluješ. Také já tebe chci doko-
nale milovat, ale co mohu, Pane, bez 
tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím 
po tobě. A protože tě právě nyní 
nepřijímám v oltářní svátosti, pro-
sím, přijď ke mně aspoň duchovně 
a učiň si ve mně příbytek. Pane, 
zůstaň se mnou a nedopusť, abych 
se od tebe odloučil/a. Amen. 

ÚKON KAJÍCNOSTI 

Katechismus učí, že „lí-
tost nad hříchem, kte-
rá vyvěrá z lásky k Bo-
hu, milovanému nade vše, nazývá se 
dokonalá lítost nebo lítost z lásky. 
Taková lítost odpouští všední viny; 
dosáhne také odpuštění těžkých hří-
chů, zahrnuje-li pevné předsevzetí 
jít ke svátostné zpovědi, jakmile to 
bude možné“ (čl. 1452).  

Můj Bože, z celého srdce lituji, že 
jsem jednal/a špatně a že jsem ne-
udělal/a, co jsem měl/a. Je mi líto, 
že jsem hříchem urazil/a tebe, kte-
rý jsi nejvýš dobrý a nade všechno 
láskyhodný. Pevně si umiňuji, že 
budu s pomocí tvé milosti konat 
pokání, že už nebudu hřešit a že se 
budu vyhýbat příležitosti ke hří-
chu. Smiluj se nade mnou, Bože, pro 
umučení a kříž našeho Spasitele, Je-
žíše Krista. Amen.  

NEDĚLNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ 
V NAŠEM KOSTELE 

O nedělích bývá pan farář, nebo je-
ho zástupce, přítomen pro podává-
ní svatého přijímání jednotlivým 
věřícím na ruku následovně: 

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

Prosíme, udržujte si od ostatních 
farníků bezpečnostní odstup aspoň 
2 metry s výjimkou členů vlastní 
domácnosti. U vchodu použijte dez-
infekční sprej. 

MIMOŘÁDNÉ 
POVĚŘENÍ  
K PODÁVÁNÍ 
EUCHARISTIE 

Do odvolání zákazu veřejných bo-
hoslužeb se okruh laických pomoc-
níků při podávání svatého přijímá-
ní v naší farnosti rozšiřuje takto: 

František Chovanec (Rokytnice) 
Josef Úlehla (Rokytnice) 
Tomáš Mackovík (Luková) 
Josef Binder (Brodek) 
Ondřej Brhlík (Brodek)  
Jan Palásek (Citov) 
Marek Šebík (Citov) 
 

BOHOSLUŽBA V TELEVIZI 

Aby nedocházelo k oslabení náleži-
té zbožnosti, doporučujeme rozsví-
tit v pokoji svíčku, hezky se obléct, 
s předstihem vypnout mobil i spo-
rák, pokud možno dodržovat litur-
gické postoje, modlit se hlasitě, pří-
padně také zpívat s ostatními.    



FARNÍ INSPIRACE  
PRO VELIKONOČNÍ SVÁTKY 

Bratři a sestry, máme pro vás něko-
lik námětů, které vám umožní prožít 
Velikonoce navzdory karanténě ve 
spojení s farností.  

SPOLEČNÁ DUCHOVNÍ ČETBA  
Najděte si ve Svatém týdnu čas pro 
pozornou četbu 3. kapitoly exhor-
tace papeže Františka Christus vivit 
(Kristus žije) – příloha nedělníku.   

VELIKONOČNÍ POHLEDNICE 
Vzájemná láska je podle Ježíšovy 
řeči na rozloučenou (Jan 13) rozli-
šovacím znamením křesťanů. Vy-
tvořte tedy několik velikonočních 
přání a nejlépe na Zelený čtvrtek je 
rozneste do schránek farníků, kte-
rým chcete udělat radost.  

ROZKVETLÉ KŘÍŽE 
Vrcholem velkopáteční bohosluž-
by je uctívání kříže. Bylo by krásné, 
kdyby dnes naším přičiněním „roz-
kvetl“ nějaký kříž v obci (rodinná 
procházka není zakázaná). Dopo-
ručenou verzi křížové cesty najdete 
na farní mušli.  

KŘTITELNICE CÍLEM POUTI   
Tradiční Boží hrob sice letos nesta-
víme, ale kostel pro vás bude na Bí-
lou sobotu otevřený k soukromé 
modlitbě u ozdobené křtitelnice, v 
níž se rodí Boží děti ponořením do 
Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání.  

KORESPONDENČNÍ  
OBNOVA KŘESTNÍCH SLIBŮ 
Kdo z vás o Velikonocích zanechá u 
naší křtitelnice obálku, do níž vloží 
vlastní rukou psané a podepsané 

vyznání víry, dostane po svátcích 
od pana faráře darem posvěcený 
paškálek (svíčku).   

ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 
Dary na postní almužnu je třeba co 
nejdříve doručit do rukou pana fa-
ráře. Pokud si netroufáte přijít ke 
sv. přijímání do kostela, je otec To-
máš připraven donést svátostného 
Ježíše k vám domů. Zájemci, volej-
te na výše uvedené číslo.     
 

ŽEHNÁNÍ POKRMŮ V RODINĚ  

Následující modlitbu pronáší u do-
mácího stolu na velikonoční neděli 
zpravidla otec rodiny.  

Úryvek z Písma na výběr:  
Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13  

Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bo-
že, ty všechno naplňuješ svým po-
žehnáním; shlédni na nás, když 
dnes o slavnosti zmrtvýchvstání 
tvého Syna děkujeme za tvé dary, 
které mají sloužit k uchování na-
šeho pozemského života, a uč nás 
přijímat je z tvých rukou tak, aby 
všechno směrovalo k tvé oslavě. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 

VELIKONOCE S KOMUNITOU 
BLAHOSLAVENSTSVÍ 

Bohatou nabídku domácích aktivit 
pro rodiny připravila na každý den 
Svatého týdne také řeholní komu-
nita z Dolan u Olomouce – info na 
www.blahoslavenstvi.cz. Z toho-
to zdroje vám zde přinášíme recept 
na tradiční nekvašené chleby.     

Na 16 macesů připravte čtvrt kg 
hladké mouky a trochu vody. Pů-
vodně měly být macesy bez chuti, 
ale pokud chcete, můžete si je vy-
lepšit lžící oleje a malou lžičkou so-
li. V míse smíchejte mouku se solí a 
olejem, pak opatrně přidávejte vo-
du a rukama zpracovávejte husté 
těsto. V závěru by mělo mít konzi-
stenci měkčí plastelíny a hladký 
povrch. Pokud se vám zdá, že je ho 
málo, má to tak být. Na maces stačí 
velmi malý kousek. Vložte na 20 
minut do sáčku, aby si odpočinulo a 
suroviny se propojily. Pak těsto 
vyndejte, rozdělte na polovinu a 
každou část pak ještě na 8 dílů. Při-
pravte si pomoučený plech. Po-
stupně vyválejte z každého dílu 
velmi tenkou placku o průměru 10 
– 15 cm. Macesy nemusí být příliš 
úhledné ani pravidelné. Přeložte je 
na plech a propíchejte vidličkou, a-
by se při pečení nenafukovaly. Vlo-
žte do vyhřáté trouby a pečte při 
170 stupních do růžova. Pečou se 
rychle, je třeba je hlídat. Macesy si 
můžete upéct předem a uchovat v 
papírové krabici na chladném a 
suchém místě. Vydrží i několik dní.  

PROSÍME, 
SLEDUJTE AKTUALITY 

www.farni-musle.cz 

NOVÉNA  
K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 

Devítidenní pobožnost začínající na 
Velký pátek nám dává jedinečnou 
příležitost k získání milosti. Přináší-
me vám Ježíšova zaslíbení určená 
ctitelům Božího milosrdenství podle 
Deníku sv. Faustyny Kowalské: 

1541 Má dcero, vy-
bízej duše k mod- 
litbě té korunky, 
kterou jsem ti ode-
vzdal. Skrze mod-
litbu této korunky 
rád dám všechno, 
oč mě budou pro-
sit. Když se ji bu-
dou modlit i zatvr-
zelí hříšníci, napl-
ním jejich duše pokojem a hodina 
jejich smrti bude šťastná. Napiš pro 
zarmoucené duše: až duše uvidí a 
pozná velikost svých hříchů, až se 
před jejím zrakem otevře celá pro-
past ubohosti, do které se ponořila, 
ať nezoufá, ale ať se s důvěrou vrh-
ne do náruče mého milosrdenství, 
jako dítě do objetí milované matky. 
Tyto duše mají prvenství v nároku 
na mé slitovné Srdce, mají prven-
ství v nároku na mé milosrdenství. 
Řekni, že žádná duše, která vzývala 
mé milosrdenství, se nezklamala, 
ani nebyla zahanbena. Mám zvlášt-
ní zalíbení v duši, která uvěřila 
v mou dobrotu. Napiš, že když se 
tuto korunku budou modlit u umí-
rajících, postavím se mezi Otcem a 
umírající duší ne jako spravedlivý 
soudce, ale jako milosrdný Spasitel. 


