
Moji milí farníci, 
 
srdečně vás všechny zdravím a jsem moc rád, že zůstáváme ve spojení, byť třeba 
jiným způsobem, než jsme byli zvyklí. K „provozním“ informacím z první přílohy 
přikládám ještě těchto pár slov. 
 
Prožíváme dobu postní, jakou bychom si sami nepřipravili. Je pro nás křížem, ale 
může být zároveň i darem. Kde jsou v rodině hezké vztahy, tam jistě přivítají 
příležitost být více spolu a mít na sebe čas. Kdo má hezký vztah s Bohem, ten také 
možná přivítá příležitost být více s Ním a mít na něj čas. Možná si též uvědomíme, že 
mít pravidelné bohoslužby a příležitost ke svátostem zdaleka nemusí být 
samozřejmostí. Prožijeme na vlastní kůži to, co třeba v Amazonii nebo jiných částech 
světa věřící prožívají dlouhodobě: Nemají pravidelné bohoslužby ani příležitost ke 
svátostem a kněz k nim přijde jen velmi zřídka, jen občas za velmi dlouhou dobu. 
Možná i my zažijeme hlad a touhu po svátostech a budeme si jich pak více vážit. I to 
je dar. Svět je ne-mocný. Není mocný, jak jsme si mnozí mysleli. Moc techniky, moc 
ekonomiky, moc peněz, moc vědy, moc kontaktů – to je všechno relativní. Stačí málo 
a opět zjistíme, že jsme ne-mocní. I to je velkým darem, znovu objevit svou ne-moc, 
malou moc, a také Toho, který je Vše-mocný, a znovu i od Něj něco očekávat. Velkým 
darem je i současná příležitost osvědčit svou víru. Dvojím způsobem: 
 
Ano, koronavirus je vysoce nakažlivý, a i když u mnohých lidí má pouze mírný průběh 
a končí uzdravením, přesto k dnešnímu dni si celosvětově nemoc COVID 19 vyžádala 
již cca 10 tisíc lidských životů. Opakovat každou neděli při vyznání víry, že „věřím 
v život věčný“, když „svítí sluníčko“, to je jednoduché. Ale když se „sluníčko 
schová“, je to zkouška naší víry. A „lakmusovým papírkem“ je POKOJ SRDCE. 
Arcibiskup Graubner připomíná: "Panika, která se šíří, vypovídá o strachu ze smrti a 
ztrátě Boha. Všichni jsme smrtelní. Ale křesťan se smrti nebojí, protože věří v Ježíše, 
který řekl: „Já jsem vzkříšení a život; kdo věří ve mne, i kdyby zemřel, bude žít a 
žádný kdo žije a věří ve mne, neumře navěky“ (Jan 11,25-26). I tato současná 
zkouška naší víry je darem, protože nám odhalí, ČEMU A JAK MOC V ĚŘÍME . 
Velkým darem je jistě i příležitost a čas znovu prohlédnout a uspořádat před 
Bohem svůj život. 
 
Druhý způsob, jak osvědčit svou víru, je naše PŘIPRAVENOST KE SLUŽB Ě 
KRISTU V NAŠICH POT ŘEBNÝCH BLIŽNÍCH , byť tato služba je spojena i 
s jistým rizikem. Hezkým vzorem nám může být nedávno blahořečený kněz naší 
diecéze a našeho děkanátu P. Richard Henkes, který v koncentračním táboře 
v Dachau sám zažil epidemii tyfu a dokázal v ní zůstat svědkem Boží lásky a naděje, 
když se sám dobrovolně přihlásil jako pečovatel o nakažené a umírají, přičemž se 
tyfem nakazil a nemoci podlehl. Můžeme si k jeho životu třeba něco najít na internetu. 
Mám jednu velkou prosbu: Buďme nablízku těm, kteří v těchto dnech a týdnech 
budou něco potřebovat. Opravdu se může stát, že někdo (třeba senior nebo klidně i 
celá rodina, která skončí v karanténě) nebude mít nikoho blízkého, kdo by mu 



nakoupil nebo vyzvedl v lékárně léky. Za sebe jsem k dispozici. A děkuji i těm, kteří 
se k této službě už přihlásili. Ale chci znovu moc poprosit další dobrovolníky, kteří 
by se za naši farnost byli ochotni k této službě propůjčit , když by vyplynula 
potřeba. Dejte prosím vědět co nejdříve na můj telefon 603 368 922. 
 
A ještě jednu prosbu mám: Modlitba nám zůstala. Modleme se za sebe navzájem, za 
celou farnost. A prosím: Podporujme modlitbou zvláště lékaře a zdravotníky, kteří 
jsou teď „v první linii“. Všechny, ale zvláště ty naše – a že jich ve farnosti máme dost! 
Samozřejmě také všechny ostatní, kteří pracují v povoláních, která jsou teď zvláště 
riziková. 
 
Pokud jde o mše svaté: Jsou slouženy v soukromí. Každou neděli je mše svatá za celou 
naši farnost. Pokud jde o ostatní úmysly mší svatých, které jste si předem zadali, dle 
okolností a možností některé slouženy jsou, jiné ne. Seznam odsloužených úmyslů 
bude zveřejněn ve farním časopise, až se situace uklidní. 
 
Také prosím, věnujte pozornost nejen webovým stránkám naší farnosti, kde budou i 
nadále zveřejňovány důležité informace, ale sledujte též diecézní stránky 
www.doo.cz a stránky České biskupské konference www.cirkev.cz, kde naleznete 
mnoho užitečných informací a rad pro tuto dobu, svatými patrony pro doby epidemií 
počínaje, pokračuje právními i praktickými informacemi pro návšt ěvy duchovních 
v nemocnicích a kontakty na duchovní a psychoterapeutickou pomoc konče. 
 
A když se budete cítit sami, nebo budete něco potřebovat, zavolejte i na faru: 
603 368 922. A nebojte se, že byste „otravovali“. Víme o sobě a zůstáváme ve spojení. 
 
Vám i těm, které nosíte ve svém srdci, ať žehná, ochraňuje vás a zahrnuje vás vším 
dobrem pro duši i pro tělo všemohoucí Bůh Otec i Syn i Duch Svatý! 
 
A modlete se i za mě!!! 
 

P. Zdeněk Šimíček, váš farář a bratr 
 

 
P.S.  
Moc prosím: Vytiskněte i tento dopis a předejte ho těm, kteří internet nemají, zvláště 
našim seniorům. 
 
P.S.2 
A když jsme tak na Hromnice uvažovali nad hromničkami, vzpomněli jste si???  
 
 
 


