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SLOVO NA NEDĚLI 
19.4.2020 

Milí farníci, březnový nástup celo-
státní karantény byl pro naše spo-
lečenství velice složitou zkouškou. 
Množství informací, restriktivních 
opatření vlády a rychlost změn, 
které jsme museli denně zpracovat, 
se nedá srovnat s ničím, co bychom 
znali odjinud. Omlouvám se, pokud 
jsem přitom někomu z vás nechtě-
ně ublížil nebo nebyl k zastižení, 
když jste mě potřebovali. Snažil 
jsem se, seč mi síly stačily, abych 
vás uprostřed probíhající bouře ak-
tivně doprovázel a vedl ke Kristu, 
který je naším bezpečným Přísta-
vem a věrným Spasitelem.  

Dovolte, abych dnes vyslovil zvláš-
tní poděkování sestrám a bratřím, 
kteří během nouzového stavu opa-
kovaně přicházejí do Ježíšovy blíz-
kosti vést duchovní boj při adoraci 
proti koronaviru, zajišťují denní ot-
vírání a zavírání chrámu, provádějí 
jeho úklid a dezinfekci, nabídli mi 
svoji připravenost k eventuální vý-
pomoci při podávání svatého při-

jímání, při vší práci se doma oběta-
vě věnují dětem a telefonují senio-
rům, více než dosud se modlí, postí 
a konají pokání. Z celého srdce dě-
kuji také vám, drazí přátelé, kteří 
mi pomáháte předávat informace o 
dění ve farnosti věřícím bez připo-
jení k internetu, podíleli jste se na 
tvorbě společného programu pro 
slavení Velikonoc nebo jste si ho 
vzali za svůj, pracujete na lepším 
využití farních zahrad a v nepo-
slední řadě šijete roušky k rozdá-
vání potřebným. Děkuji všem, kdo 
jste si po celou dobu omezeného 
přístupu na bohoslužby udrželi ži-
vý kontakt s děním v církvi a také 
projevujete zájem o účast na mši za 
zavřenými dveřmi. Jste skvělí a na-
še farní rodina ve vás bude mít i do 
budoucna velkou oporu.   

 

Náhlý výpadek velké části tradič-
ních způsobů naší komunikace a 
společné modlitby, požadavek na i-
niciativnější prožívání víry v rodi-
nách a omezený přístup ke sváto-
stem – zejména ke svátosti smíření 
– způsobily většině z nás svého 
druhu duchovní šok, ze kterého se 
budeme ještě chvíli vzpamatová-
vat. Zároveň jsme ale – jak doufám 

– také nově objevili některé staro-
bylé poklady naší víry (např. smí-
ření s Bohem mimo zpověď skrze 
dokonalou lítost a časté duchovní 
svaté přijímání), podobně jako nut-
nost docenit v duchovním životě 
prostředky moderní komunikace a 
zdravou tvořivost. Celá společnost 
se v těchto mimořádných týdnech 
učí větší flexibilitě, tj. schopnosti 
tvořivě se přizpůsobovat novým 
životním podmínkám. Troufnu si 
tvrdit, že náš církevní svět, který je 
znám nejen svojí úctyhodnou tradi-
cí, ale i velkou setrvačností, nepru-
žností a neochotou ke změnám, po-
třeboval prožít tuto koronavirovou 
lekci víc než kdokoli jiný. Katechis-
mus učí, že Bůh nikdy nedopouští 
žádné zlo, z něhož by nedokázal vy-
těžit ještě větší dobro (čl. 324). My-
sleme na tuto pravdu tváří v tvář 
těžkostem – zvláště ekonomickým, 
školním, profesním a zdravotním – 
které máme teprve před sebou.  

Na závěr bych rád v této velikonoč-
ní době připomněl cennou zkuše-
nost první křesťanské generace, 
kterou k její odvážné misii v po-
hanském prostředí podnítila stude-
ná sprcha náboženského a politic-
kého pronásledování v Jeruzalémě 
(Sk 8). Modlím se, abychom také 
my na své cestě zpět k normální-
mu životu po pandemii nepromar-
nili příležitost a s nadšením vykro-
čili po nových cestách naší misie 
pro 21. století.  

S přáním pokoje 
otec Tomáš 

 736 522 838  

 
 
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI 

POUŤ U SV. JIŘÍ 
CITOV, neděle 26.4. 7:00 až 17:00 

V souladu se zákazem veřejných 
bohoslužeb, který má trvat ještě 
pár hodin, konáme letos hodovou 
slavnost v Citově bez velkých shro-
máždění. Prosíme, připojte se ales-
poň v duchu k modlitbě našich zá-
stupců, kteří se přihlásili na po-
slední kolo štafetové adorace proti 
koronaviru. Následujme statečnost 
sv. Jiří v boji se zlem jakéhokoli 
druhu!  

PŘEDPOKLÁDANÝ KONEC 
NOUZOVÉHO STAVU V ČR 
čtvrtek 30.4. 

Pokud nedojde k prodloužení jejich 
platnosti, skončí dnes nejpřísnější 
koronavirová omezení: tj. zákaz 
volného pohybu a zákaz shromaž-
ďování nad dvě osoby, příp. úzký 
okruh příbuzných a spolupracov-
níků. Řada nařízení však zůstává a 
bude ještě dlouho ovlivňovat i prů-
běh bohoslužeb. 



ZNOVUOBNOVENÍ 
VEŘEJNÝCH  
BOHOSLUŽEB 

Jak jste již určitě sly-
šeli, po naléhavé in-
tervenci představite-
lů církví v čele s kardinálem Domi-
nikem Dukou, známe již několik dní 
harmonogram postupného návratu 
ke společnému slavení bohoslužeb 
v kostelích.  

OD 27.4. MAXIMÁLNĚ 15 LIDÍ 

OD 11.5. MAXIMÁLNĚ 30 LIDÍ 

OD 25.5. MAXIMÁLNĚ 50 LIDÍ 

OD 8.6. BEZ OMEZENÍ POČTEM 

Všechny květnové mše svaté za-
psané do kalendáře naší farní ro-
diny už tedy budou veřejné, ale 
výslovné omezení maximálního 
počtu jejich účastníků vyžaduje – 
zejména zpočátku – abyste se mezi 
sebou vystřídali. Přednost dosta-
nou ti, kdo mají toho dne zapsa-
ný úmysl, nebo už delší dobu 
nebyli na mši svaté a včas se při-
hlásili. Snadněji se do kostela do-
stanou také kostelníci, varhaníci 
a ministranti. Scholy zapojíme 
nejspíš až v půli května, a to po 
poradě s jejich vedoucí. 

JAK SE MÁM NA MŠI PŘIHLÁSIT? 

Všichni, kdo chtějí mít jistotu, že se 
na konkrétní mši svatou před 8.6. 
dostanou, ať se u mě na daný da-
tum předem telefonicky objednají 
(stačí sms). Přehled všech termínů 
a znázornění jejich obsazenosti naj-
dete na farní mušli (kalendář inten-

cí). Pokud přijdete na mši bez při-
hlášení, můžete zůstat, pokud ne-
bude maximální kapacita vyčerpá-
na. Od 25.5. nebude vzhledem 
k počtu 50 osob žádná registrace 
třeba, a to ani v neděli, protože 
v den Páně budete moci vybírat 
z většího počtu bohoslužeb, než je 
obvyklé, a tak se přirozeně rozdě-
líte do menších skupin. 

DOČASNÝ ČASOVÝ PLÁN 
Uvedené časy se mohou měnit. 

od 27.4. do 24.5.   

Pondělí  7:30  Rokytnice 
Středa  7:30  Citov 
Čtvrtek  7:30 Brodek 
Pátek   7:30 Rokytnice 
Sobota   7:30  Brodek  
  18:30  Citov  
Neděle  9:00  Brodek   
  10:30 Rokytnice  

Nedělní sv. přijímání mimo mši bude 
do 24.5. podáváno v těchto časech:  

7:30 – 8:00  Citov  
8:15 – 8:45  Brodek  
11:30 – 12:00  Rokytnice 

od 25.5. do 7.6. 

Úterý   18:30  Rokytnice 
Středa  17:00  Citov 
Čtvrtek  18:30 Brodek 
Pátek   17:00 Rokytnice 
Sobota   7:30  Brodek  
  18:30  Citov  
Neděle  7:30 Rokytnice  

9:00  Brodek  
  10:30  Rokytnice 
  18:30 Brodek  

Sv. přijímání mimo mši se nepodává.  

PRAVIDLA DANÁ CÍRKVÍ 
PRO NÁSLEDUJÍCÍ OBDOBÍ 

(1) V bohoslužebném prostoru mu-
sí lidé mezi sebou do odvolání do-
držovat minimální rozestupy dva 
metry (s výjimkou členů jedné ro-
diny nebo jinak úzce propojených 
osob), což s sebou přináší omezení 
počtu účastníků obřadů v závislosti 
na velikosti chrámu. 

(2) Účastníci liturgie si před vstu-
pem povinně vydesinfikují ruce. 

(3) Všichni účastníci bohoslužeb 
mají na tváři roušku vyjma okam-
žiku přijetí Eucharistie. 

(4) Vynechává se pozdravení po-
koje, žehnání se svěcenou vodou a 
obdobné obřady. 

(5) Duchovní si desinfikuje ruce 
minimálně 3x: před začátkem bo-
hoslužby, před podáváním Eucha-
ristie a po jeho skončení. 

(6) Délku bohoslužby je třeba při 
zachování liturgických předpisů 
zbytečně neprodlužovat. 

(7) Bohoslužebný prostor je po bo-
hoslužbě řádně vyvětrán a jsou 
desinfikovány kontaktní plochy 
(kliky, lavice apod.) Údržbě a čisto-
tě prostoru je věnována mimořád-
ná péče. 

(8) Je omezen přístup věřících do 
dalších míst v kostele mimo hlavní 
bohoslužebný prostor. 

(9) U svateb a křtů se jedná stejně. 

(10) Až do odvolání je zrušen veš-
kerý další program ve farnos-
tech, který vyžaduje shromažďo-
vání lidí. 

(11) Kostely mimo bohoslužby 
zůstávají otevřené jako obvykle 
pro osobní modlitbu a individuální 
duchovní péči. 

(12) Na jednotlivých farářích se po-
nechává rozhodnutí, zda – případ-
ně jak – zrealizují v podmínkách 
své farnosti vládní nabídku. Pro 
věřící zůstávají i nadále platné 
přenosy bohoslužeb online, v te-
levizi a v rozhlase až do úplného 
zrušení omezení o počtu účast-
níků (8.6.). 
 
 

PROSBA OTCE TOMÁŠE 

Bratři a sestry,  
do konce nouzového stavu zbývá 
ještě asi deset dní. Při pohybu v na-
šich kostelích bychom měli vychá-
zet z obecně platných pravidel pro 
veřejná místa. Vezměte si tedy 
k srdci toto:  

Nejste-li v kostele s výjimkou oficiál-
ní bohoslužby přítomni maximálně 
ve dvou lidech plus kněz, nebo jen se 
členy vlastní domácnosti, prosím, 
zkraťte dobu pobytu přibližně na 10 
minut. K delší osobní modlitbě vy-
užijte otevřených bran kostela poz-
ději. Děkuji. 

V případě závažného porušení vlá-
dních opatření hrozí od Velikonoc 
správní pokuta do výše 10.000,- Kč.  
 

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


