
 
 
PŘIJMI POZDRAV POKOJE  
12.4.2020 

Milí bratři a sestry, pokoj vám!  
Tímto pozdravem se na své přátele 
obrací sám vzkříšený Kristus. Také 
vy od něj dnes přijměte přání poko-
je – ať už jste kdekoli – a odpověz-
te mu. Oslavený Ježíš se přece s ob-
libou zjevuje za zavřenými dveřmi 
(Jan 20,19). Děkuji vám za všechna 
papírová, elektronická i telefonická 
přání, která jste si letos mezi sebou 
ve farnosti k Velikonocům poslali. 
V jedné blahopřejné esemesce sto-
jí: „Ta Veliká noc svatá přináší nám 
naději, že Bůh na nás myslí, láskou 
svou nás naplní!“ Je opravdu krá-
sné, jak se v tomto zvláštním čase, 
kdy jsme zbaveni obvyklého osob-
ního kontaktu, dokážeme díky víře 
těšit a povzbuzovat.    

otec Tomáš 
 736 522 838 

OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI 

POSTNÍ ALMUŽNA UKONČENA 

Definitivní výsledek sbírky na po-
moc malomocným bude oznámen 
bezprostředně po skončení zákazu 
veřejných bohoslužeb. Zapomenu-
té pokladničky doručte panu faráři.  

OHLÉDNUTÍ ZA VELIKONOCEMI  
KATOLICKÝ TÝDENÍK č. 2020/16 

Diecézní příloha KT přinese tento 
týden reportáž z farnosti Brodek u 
Přerova a okolí.  

POCHOD PRO ŽIVOT 2020 
ROKYTNICE, sobota 18.4. 

Místo zrušeného putování do pra-
žské katedrály prosíme dnes o vidi-
telnou podporu kultury života v ČR 
následujícím způsobem.  

V době od 8:00 do 10:00 můžete 
soukromě zavítat do kostela sv. 
Jakuba pomodlit se desátek rů-
žence za nenarozené děti, jejich 
rodiče a obrácení obhájců tzv. 
práva na potrat. Potom zapalte 
svíčku před oltářem podobně jako 
při Noci kostelů. Tímto způsobem 
se zapojíte do oběti mše svaté, kte-
rou bude otec Tomáš sloužit bez 
účasti lidu v 10:30. Nemocní, pra-

cující nebo přespolní věřící bez 
možnosti dopravy se k poselství 
tohoto pochodu pro život mohou 
připojit modlitbou na dálku. 
V takovém případě pošlete, prosím, 
panu farářovi zprávu na telefon, 
aby Vaším jménem zapálil před 
oltářem svíčku. Děkujeme. 

III. ŠTAFETOVÁ ADORACE 
PROTI KORONAVIRU  
19.4. ROKYTNICE a BRODEK    
26.4. CITOV od 7.00 do 17.00 

Neděle Božího milosrdenství a o 
týden později také poutní slav-
nost u sv. Jiří budou v našich ko-
stelích věnovány dokončení štafe-
tové adorace za záchranu světa 
před pandemií Covid-19. 

Vzývejme Krista – Spasitele svě-
ta – ať se nad námi smiluje a da-
ruje lidstvu potřebnou vytrvalost, 
rozvážnost, důvěru v Boha,  imuni-
tu proti nové nemoci a solidaritu s 
postiženými, aby nic nebránilo pl-
nému prožívání velikonoční rado-
sti. Přihlašování na adoraci pro-
bíhá telefonicky na faře.  

 

KATOLICKÝ TÝDENÍK  
VE SLUŽBÁCH EVANGELIA 

Katolický týdeník je určen čtená-
řům vyznávajícím tradiční křesťan-
ské hodnoty. Klade důraz na člán-
ky s duchovní tematikou, věnu-
je se domácím událostem v cír-
kevním prostředí, přináší zprávy 
z křesťanského světa. Vychází 
v nákladu 200 000 výtisků.   

Historie novin sahá do roku 1949. 
List měl být původně nástrojem ko-
munistické propagandy, ale přes 
urputnou snahu komunistického 
režimu se jeho čtenáře nikdy ne-
podařilo přesvědčit o nepravdách, 
které musely noviny povinně otis-
kovat. Po tvrdých represích pade-
sátých let se noviny postupně na-
dechovaly závanu svobody let še-
desátých, kdy v nich vycházely bri-
lantní texty předních českých teo-
logů a myslitelů. Tato etapa byla 
násilně ukončena vpádem vojsk 
Varšavské smlouvy do tehdejšího 
Československa a noviny se opět 
probudily k plnému životu až po 
revoluci v roce 1989.  Dnes patří KT 
počtem prodaných výtisků k nej-
větším týdeníkům v České repub-
lice. Jeho charakteristickým rysem 
je žánrová i grafická čistota a ma-
ximální snaha o profesionální no-
vinářský přístup ke zpracováva-
ným tématům. Vlastníkem listu je 
Česká biskupská konference. 

Předplatné KT si můžete sjednat 
v tištěné i elektronické podobě 
za 780,- Kč ročně. Objednávky při-
jímá společnost SEND ve všední 
dny (8.00 - 18.00) na telefonních 

http://www.farni-musle.cz/wp-content/uploads/2020/03/Pochod-pro-%C5%BEivot-2020.pdf
http://www.farni-musle.cz/wp-content/uploads/2020/03/Pochod-pro-%C5%BEivot-2020.pdf


číslech: 225 985 225, 777 333 370 
nebo na emailu: katyd@send.cz  
 

VELIKONOČNÍ POZDRAV 
ARCIBISKUPA JANA 

Drazí bratři a sestry,  
dnes, kdy píši tyto řádky (23.3.), 
nevím, jak se bude situace vyvíjet, 
jestli budeme slavit Velikonoce 
společně a bude se číst můj po-
zdrav. V tyto mimořádné dny se 
situace rychle mění a my jsme od-
kázáni spíše na rychlé vzkazy pro-
střednictvím e-mailu. Těším se na 
chvíli, kdy Vás budu zvát ke spole-
čnému děkování Bohu. 

Dnes prosím: Vezměme tuto si-
tuaci tak, že nás rozšířenou ne-
mocí zastavil sám Bůh, a ptejme 
se, co nám tím chce říci. Zastavil 
naši činnost a vnutil nám pracovní 
klid k soukromým duchovním cvi-
čením a samotu, abychom si udělali 
čas na Boha a vychutnali si jeho pří-
tomnost. Už ve Starém zákoně řekl 
Hospodin lidem mnohokrát, že ne-
stojí o jejich dary, ale že chce je sa-
motné. Dnes zastavil naši činnost a 
my těžko neseme například zákazy 
veřejných bohoslužeb. Chybí nám 
svátosti. Nechce nám tím Bůh říct, 
že od nás chce, abychom přestali 
s pouhým zvykem či plněním po-
vinností? Abychom, až to bude 
možné, chodili na bohoslužby da-
leko častěji? Abychom přestali žít 
pro sebe a podle sebe, že od nás 
čeká úplné darování sebe Bohu? To 
nepřeháním. Darování se Bohu ne-
ní jen pro kněze a řeholnice. Jde o 

odpověď pokřtěných na jeho dar 
nám. On za nás už přece život dal, 
když zemřel na kříži! 

Co znamená vzdát se sebe? Nemá 
Bůh právo chtít, abychom se svo-
bodně zřekli svých názorů a po-
stojů, kritik a hádání, a pokorně 
přijali Boží slovo do našich skutků 
ve vší jeho náročnosti a sjedno-
cování se v lásce s těmi, které po-
věřil, aby mohl být novým způsob-
bem přítomen mezi námi? Zaku-
síme-li přítomnost Zmrtvýchvsta-
lého uprostřed nás, když budeme v 
jeho jménu – v jeho lásce, prožije-
me pravé Velikonoce a vítězný 
Kristus se dá poznat i mnoha lidem 
kolem nás. 

Současná situace ukazuje, jak svět 
bez lásky snadno propadá strachu, 
který se šíří jako pandemie a ochro-
muje život. Mysleme na biblické: 
Láska zahání strach. Otevírat se Bo-
hu a nechat Boha milovat skrze nás 
je nejjistější cestou k vítězství nad 
strachem z nemoci i ze smrti sa-
motné. Jestli se víra projevuje lás-
kou, pak skutky lásky posilují veli-
konoční víru. Čím štědřejší budeme 
ve skutcích lásky, tím víc vyroste-
me ve víře. Každému z Vás přeji 

pravou velikonoční radost, která 
vyrostla z Kristova vítězství i v nás 
samých a všem ze srdce žehnám. 

arcibiskup Jan 

 

NA JAKÉ ÚMYSLY 
SE V NOUZOVÉM 
STAVU SLOUŽÍ 
MŠE SVATÉ? 

Přehled všech úmyslů mší svatých, 
které od 13. března probíhají v naší 
farnosti za zavřenými dveřmi, je 
denně aktualizován na farní mušli. 
Při prohlížení na počítači jej na-
jdete v pravém sloupci pod náz-
vem „kalendář intencí“ (na mo-
bilu hledejte stejný nadpis). Pak si 
vyberte příslušný měsíc a ukáže se 
vám jednoduchá tabulka. Pokud u 
konkrétního úmyslu „svítí“ datum 
zeleně, znamená to, že tato mše již 
byla sloužena. V ostatních přípa-
dech se můžete podívat, na jaký 
den je předběžně naplánována. Pů-
vodní data a místa slavení tomu 
vždy neodpovídají.                   

MOHU SE NĚKDY MŠE SVATÉ 
OSOBNĚ ÚČASTNIT? 

Ano. Poměrně snadno. Poslední 
sloupec v tabulce plánovaných bo-
hoslužeb (viz „kalendář intencí“ na 
mušli) vyjadřuje, jestli je v daném 
termínu ještě možné se na mši 
přihlásit. Zatím platí vládní limit 
maximálně dva lidé nebo jedna 
rodina plus kněz. Barevné políčko 
v tabulce znamená obsazeno. Za-
čátek bohoslužby si kněz domlouvá 

individuálně s těmi, kdo se jí chtějí 
účastnit.           

NEPORUŠUJI CESTOU DO KOS-
TELA PLATNÝ ZÁKAZ VOLNÉ-
HO POHYBU OSOB? 

To je velmi dobrá otázka. Od po-
čátku epidemie jsem přesvědčen, 
že kostel má být lidem v době krize 
snadno přístupný. Kde jinde máme 
čerpat sílu, vnitřní klid a nadhled, 
než u Pána, který s námi trvale 
zůstává v Nejsvětější svátosti? Kro-
mě toho je třeba, abychom za ny-
nějších okolností a při dodržení 
bezpečnostních omezení podpořili 
celonárodní boj s koronavirem 
vroucí modlitbou křesťanů. 

Kdyby chtěl někdo za každou cenu 
najít zmínku o návštěvě kostela pří-
mo v zákoně, ať si uvědomí, že má-
me přece v případě naléhavé po-
třeby dovoleno jít k lékaři, opatřit 
si nezbytný pokrm a navštívit o-
sobu blízkou.         

+OT 

JAK MÁM PLATIT MŠI SVATOU 
SLAVENOU NA MŮJ ÚMYSL? 

Kdo jste tak zatím neudělali, pře-
dejte, prosím, svůj dar (tzv. mešní 
stipendium) buď hotově v obálce 
do rukou kněze, příp. do poštovní 
schránky na faře, nebo převodem 
na bankovní účet farnosti: 

ROKYTNICE      1057228/0300 
BRODEK      1057244/0300 
CITOV         1057252/0300 
 

TVŮJ SPASITEL ŽIJE. ALELUIA 
www.farni-musle.cz 


