
Velikonoce se blíží 

Drazí přátelé, obracím se na vás s těmito technickými informacemi, které v tuto dobu pro 

nás mohou být určitým vodítkem, jak dobře využít tento zvláštní čas a připravit 

se na Velikonoce. 

1. Výzva 

Chci vás ujistit o modlitbě, která neustále pulsuje v našich farnostech. Buďte ujištěni, že 

život v našich farnostech neuhasl, ale pouze se poněkud změnil. Modleme se doma, každý 

večer ve 20h. Společně se všemi křesťany v naší zemi, ale i ve světě. Modleme se korunku 

k Božímu milosrdenství a třeba také růženec. Čteme Bibli, breviář, kancionál. Modleme 

se za ukončení této pandemie, aby trpící měli dost sil a naději, aby sloužící na mnoha frontách 

měli dost síly, lásky a trpělivosti, aby vědci v laboratořích měli dar moudrosti a podařilo 

se jim vynalézt účinný lék proti této nové nemoci. Můžeme také připojit úmysly apoštolátu 

modlitby papeže Františka pro tento rok 2020: 

Březen: 

 Aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v jednotě. 

 Za farní společenství – ať jsou na přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro 

hledající, katechumeny, trpící a nemocné. 

Duben: 

 Aby všichni lidé trpící pod vlivem závislostí našli potřebnou pomoc i ty, kdo by je 

doprovázeli. 

 Za ty, kdo podlehli závislosti na drogách, alkoholu, cigaretách, pornografii nebo  

    internetu – ať pod ochranou blahoslavené Panny Marie najdou cestu ke svobodě. 

 

 

2. Úmysly mší svatých 

Chci Vás ujistit, že mše svaté, které jste si na začátku roku nechali zapsat do kalendáře 

v kostele v Loučce, Podhoří a Jezernici nejsou škrtnuty. Sloužím je každý den soukromě bez 

lidí a to v kostele v Jezernici, podle datumu jak byly objednány. Pouze dva z nedělních 

úmyslů spojuji do jedné nedělní mše. Každý den totiž sloužím pouze jednu mši. 

 

 

 



3. Materiály pro rodiny s dětmi 

Pro rodiny s dětmi, které v těchto týdnech nemohou do náboženství, mám výzvu. Rodiče, 

učte prosím svoje děti doma! Přichází nám na pomoc paní Marie Kaňovská z centra pro 

rodinu, která sama vychovala čtyři děti a dnes je katechetkou. Nabízí rodinám materiály, které 

můžete s dětmi v těchto týdnech probírat. Pošle vám je emailem. Využijte této nabídky. Kdo 

ví, kdy začne normální výuka ve školách. Adresa na tyto materiály je http:/hranice.dcpr.cz 

anebo email:  cprhranice@ado.cz 

 

4. Chvíle s Ježíšem 

Cítíte se daleko od Ježíše nebo osamoceni? Chtěli byste pobýt chvíli v kostele s Ježíšem? 

Myslím, že můžeme v těchto týdnech uspořádat něco podobného jako adorační den. Jde jen 

o to, aby nedošlo ke skupinovému shromáždění, což je zakázáno. Pokud ale člověk 

je v kostele sám, toto být může. Dosáhneme toho tak, že se zapíšeme do rozpisu adorací 

na vývěsce před kostelem v Jezernici. Vývěsku v kostele v Jezernici můžete snadno otevřít 

a pak se zapsat na papír, který tam bude připraven. Takto vznikne rozpis modlících se jako při 

adoračním dnu. Půl hodiny tiché modlitby před živým Kristem. Pokud se podaří dát 

dohromady řetězec lidí, může začít soukromá adorace už tuto Pátou neděli postní od 14:00. 

5. Velikonoční zpovídání 

Před svátky máme každoročně ve zvyku zajít ke zpovědi. Letos to není tak jednoduché. 

Musíme dodržet nařízení vlády, dbát osobní bezpečné vzdálenosti, zakrývat si obličej 

ochrannými pomůckami a v žádném případě se neshlukovat. Takže co teď s tím? 

Navrhuji, abychom k tomu účelu využili možnost zpovídání za plentou, kterou je vybaven 

kostel v Jezernici. Když vstoupíte do kostela, tak hned v malém prostoru za hlavními dveřmi 

je nachystána židle. Kněz sedící za mřížemi a plentou může takto zpovídat lidi v bezpečné 

vzdálenosti a s ochranným prostředkem. Vše ještě pojistíme, když na obou stranách budeme 

mít na obličeji roušku. Chráníme sebe a zároveň neděláme nic proti novým nařízením vlády 

ČR. 

Organizačně bychom to mohli udělat tak jako s rozpisem na adorační den. Ve vývěsce 

na kostele v Jezernici budou papíry, na které se můžete objednat, tím že se prostě zapíšete. 

Pokud mi zatelefonujete, zapíšu Vás sám. Zahájit bychom to mohli v pátek 27. března 

od 17:00 do 18:00.  Kromě neděle, kdy bude možnost soukromé odpolední adorace, bude 

tento model platit každý den. Prosím ještě někoho, kdo má nějakou vhodnou desinfekci 

prostoru ve spreji a mohl by ji věnovat. Je totiž velmi žádoucí, aby se po každém člověku 

prostor ošetřil. 



K výše uvedenému je třeba říci: 

 Pokud se necítíte úplně zdrávi – zůstaňte doma!!!! a prokažte tak svou ohleduplností 

lásku k bližním. 

 Přijdete – li a bude Vás více, udržujte od sebe předepsané rozestupy, tak jak je dnes 

zvykem na úřadech, čekárnách nebo jiných veřejných prostorech. 

 Nekomunikujte s těmi, kdo čekají s Vámi, a v tichu se modlete. 

 Nestůjte blízko dveří, abyste nenaslouchali cizí zpovědi. 

 Dodržte, čas, kdy jste se objednali, ať nedochází ke zbytečnému kumulování lidí před 

kostelem.  

 Předpokládám, že čas pro jednoho člověka je asi pět minut. Buďte ohleduplní 

k ostatním, kteří musí čekat venku v zimě, a buďte struční. Tady není prostor pro 

dlouhé debaty. Ale pro stručnou a krátkou zpověď. Děkuji za pochopení. 

 

 

 

Padre Pedro 736 522 840                        fatau@volny.cz 

 


