OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI
TÝDEN MODLITEB
ZA DUCHOVNÍ POVOLÁNÍ
27.4. až 3.5.
Ve dnech, které předcházejí neděli
Dobrého Pastýře, prosme Pána o
tolik potřebné posily pro naše biskupy, kněze i řeholní komunity.
POHŘEB – ZDENEK DOLEŽEL
CITOV, čtvrtek 30.4. ve 14:00
MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
1.5. až 31.5.
Kytičku modliteb pro Pannu Marii
můžete přidat do pomyslné vázy
v kostele téměř každý den.

PŘIPRAVME SE NA PŘISTÁNÍ
26.4.2020
Milí bratři a sestry, je známo, že při
cestování letadlem musí piloti, posádka a všichni cestující věnovat
zvláštní pozornost bezpečnosti nejen při startu, ale také během přistávání. Proto vás prosím, snášejte
i nadále pokojně všechna omezení,
která budou po pandemii provázet
náš společný návrat k normálnímu
životu. Věřte, že tato opatření nejsou zbytečná a někdo, komu na vás
záleží, o nich dlouze přemýšlel. Pokud vám cokoli nebude jasné, nebojte se ptát. Přeji vám stálé zdraví
a odvahu čelit všem trampotám života s důvěrou v reálnou blízkost
Pána Ježíše a v duchu křesťanské
solidarity s druhými.
otec Tomáš
 736 522 838

ROKYTNICE
pondělí až pátek v 18:00
BRODEK
pondělí až neděle v 18:00
CITOV
pondělí až pátek v 19:00
Pamatujte na slova písně:
Velehrad náš ten rozkvétá vždy
znova a žádná moc už nám jej
nerozboří, pokud náš národ
v hloubi srdce chová důvěru
k Matce, která divy tvoří.
zajímavá inspirace
VELIKONOČNÍ CESTA SVĚTLA
14 zastavení nad radostnými událostmi z Písma, které předcházely
seslání Ducha Svatého, vám brzy
nabídneme na našem farním webu.
Připravujeme také mapu trasy pro
ty, kdo se rádi modlí v přírodě.

FARNÍ PLÁN NÁVRATU
K NORMÁLNÍMU ŽIVOTU

▪ Křestní obřady a svatby za
stejných podmínek jako mše

V návaznosti na dosavadní rozhodnutí vlády ČR představuji harmonogram očekávaného vývoje z hlediska života naší farní rodiny. Je
zřejmé, že může dojít ke změnám.

▪ Pohřby mají průběh klasický
v souladu s přáním pozůstalých

1. etapa: od pondělí 27.4.

▪ Nabídka rozhovorů S knězem
mezi 4 očima (viz plakát). Začátek pravidelně oznámí zvony.
Respektujte označení VOLNO/
OBSAZENO na dveřích kostela.

▪ Veřejné slavení mše svaté pro
omezený počet lidí (mimořádné
časy, bezpečnostní opatření, rezervace míst telefonicky podle
kalendáře intencí na farní mušli,
svaté přijímání do úst zatím
pouze výjimečně a po domluvě
s farářem, sbírka do košíku)
▪ Návrat služby kostelníků a ministrantů zpočátku v počtu 1-2
přisluhující u oltáře, zvýšené
nároky na hygienu v sakristii,
snaha o bezpečný odstup všude
tam, kde to bude možné
▪ Nasazená rouška je v kostele
povinná pro všechny účastníky
bohoslužby mimo okamžik svatého přijímání. Kvůli zakrytým
dýchacím cestám je třeba rozumně omezit liturgický zpěv.
Varhaník na kůru, pokud s ním
v této oddělené části kostela není přítomna žádná další osoba,
může hrát a zpívat bez roušky.
▪ Nedělní podávání Eucharistie
pro věřící, kteří se nedostanou
na mši svatou (do 24.5.):
Citov
7:30 – 8:00
Brodek
8:15 – 8:45
Rokytnice 11:30 – 12:00

▪ Svátost smíření zatím jen na
požádání a mimo zpovědnici
(kostel, fara)

▪ Návštěvy nemocných zatím jen
pro udělování svátostí – povinná rouška, žádné občerstvení
▪ Společné adorace Ježíše v Nejsvětější svátosti
▪ Modlitby matek, růžencové a
májové pobožnosti – povinná
dezinfekce rukou při vstupu,
roušky a odstupy jako při mši
▪ Pravidelný úklid kostela na neděli, každodenní větrání a dezinfekce klik
▪ Dosavadní nedělník nahradí od
3.5. farní ohlášky vložené do
biblických textů z příští neděle.
Bylo by vhodné osvojit si zvyk jít
v neděli na mši připravený domácí četbou Božího slova.
2. etapa: od pondělí 4.5.
▪ Příprava ke svátostem – pouze
individuálně (jedna domácnost)
▪ Jednání pastoračních rad po
obcích (reflexe prožitých zkušeností, příprava na červen, založení databáze kontaktů)

▪ Jednání ekonomických rad (aktualizace investičních záměrů
+ otázka dalšího zabezpečení otevřených kostelů)
▪ Duchovní příprava na Letnice
– doporučení rodinám vykonat
soukromě cestu světla v přírodě
spojenou s modlitbou za požehnanou úrodu a dostatek vláhy v
krajině
3. etapa: od pondělí 18.5.
▪ Skupinová příprava na první
svaté přijímání dětí
▪ Spolková činnost: katecheze a
setkávání na faře v malých společenstvích (počet osob dle nařízení vlády, roušky, bez občerstvení)
▪ Restart zkoušek scholy podle uvážení vedoucí
▪ Obnovení výuky náboženství +
Alfa pro mládež (omezený počet osob, všechny skupiny organizovány mimo školu, bezpečnostní opatření, účast dobrovolná po dohodě s rodiči)
4. etapa: od pondělí 25.5.
▪ Návrat večerních bohoslužeb ve
všední dny + svátost smíření
ve zpovědnici 30 minut přede
mší svatou (mimo neděli)
▪ Dočasné navýšení počtu svátečních bohoslužeb – účast dostupná pro všechny farníky:
Citov
sobota 18:30
Rokytnice neděle 7:30 a 10:30
Brodek
neděle 9:00 a 18:30

▪ Společné díkůvzdání za ochranu před koronavirem (31.5.)
▪ Farní klub pro děti otevřen
▪ Přátelské návštěvy otce Tomáše v rodinách farníků (neděle)
▪ Pastorační plán aktivován ke
dni 1.6. – společenské a kulturní
akce dle rozhodnutí vlády
5. etapa: od pondělí 8.6.
▪ Bohoslužby i zpovídání stejně
jako před koronavirem
▪ Návrat k neomezenému podávání svatého přijímání do úst
▪ Konec platnosti nouzových pověření k podávání Eucharistie
v nepřítomnosti kněze
▪ Restart služeb lektorů
▪ Křesťanské okénko v Domově
Na zámečku + obnovení dobrovolnických aktivit Maltézské pomoci (Rokytnice) po domluvě
s vedením ústavu
BONUS: po zrušení roušek
▪ 100% obnova zpívané liturgie
▪ Občerstvení na farních akcích
▪ Mše svaté s dětmi v Rokytnici
(kytarová hudba) až v září
BONUS: po zrušení dezinfekce
▪ Žehnání svěcenou vodou
+ pozdravení pokoje
BONUS: po zrušení rozestupů
▪ Restart bohoslužeb v Císařově
SLEDUJTE AKTUALITY
www.farni-musle.cz

