
Moji milí farníci, 
 
všechny vás srdečně zdravím na prahu Svatého týdne, který nás převede do slavení 
velikonoc. 
 
Ne, o velikonoce nepřijdeme! Jen budou jiné. A možná 
intenzívnější, než určitý stereotyp, do kterého jsme mohli 
upadnout. Prožijme to v rodinách! Pozvěme Ježíše do našich 
večeřadel, do naší samoty, do našich Velkých pátků, do našich 
hrobů i do našich velikonoc. Přijměte nejprve mé PŘÁNÍ:  
„Když byl večer prvního dne v týdnu, přišel Ježíš tam, kde byli 
učedníci. Ze strachu před židy měli dveře zavřeny. Stanul 
mezi nimi a řekl: Pokoj Vám!“ (Jan 20,19) Přeji a vyprošuji, 
ať i skrze zavřené dveře našich domovů o letošních svátcích 
stane uprostřed nás živý Ježíš a přinese nám svůj pokoj… 
 
Teď ke slavení Svatého týdne a velikonoc trochu konkrétně. Zároveň tím reaguji na 
podněty a dotazy z vaší strany. 
 
BATŮŽKOVÝ PROJEKT – Naše postní snaha z ušetřených prostředků přispět skrze 
organizaci Mary´s Meals chudým dětem ve světě pořízením školních pomůcek 
pokračuje, jen s tím rozdílem, že termín odevzdávání batůžků se školnímu pomůckami 
bude posunut na pozdější dobu. Batůžky tedy chystejte a po opětovném obnovení 
bohoslužeb se dovíte termín, do kdy se budou odevzdávat. 
 
POSVĚCENÉ RATOLESTI  – Kočičky pro všechny obce farnosti požehnám při 
liturgii Kv ětné neděle. Až se situace uklidní a budou obnoveny veřejné bohoslužby, 
bude možno posvěcené kočičky si vyzvednout v našem kostele a kaplích a dát si je 
podle dobrého a zbožného zvyku doma ke kříži, či třeba do záhonku v zahradě. 
 
PŘENOS BOHOSLUŽEB PO INTERNETU  – Naše farnost bohoslužby po 
internetu přenášet nebude. Já s tím neumím  a v této době opravdu nikoho dalšího do 
ničeho ne zcela potřebného zatahovat nechci. Nevíme, co v sobě nosíme a čím bychom 
koho mohli nakazit a co by pak donesl třeba i nějakým stařečkům domů. A hlavně si 
také myslím, že bude dobře, když si ode mě trochu odpočinete . Přece jen mě 
posloucháte už téměř 10 let, a právě proto se do farností zvou cizí kněží, aby farníci 
slyšeli i někoho jiného a nějak jinak. Koho a jak? 
 
PŘENOS BOHOSLUŽEB NA TV NOE A V RÁDIU PROGLAS  – Naše 
křesťanská televize Noe a rádio Proglas připravují denně několik přenosů bohoslužeb, 
včetně bohoslužeb z Říma vedených naším vzácným papežem Františkem. Moc to 
svěřuji vaší pozornosti. Budou tam i jiné zajímavé filmy a programy. Program 
naleznete na www.tvnoe.cz a www.proglas.cz. Prosím mladé, aby zvláště ve své 
rodině a ve svém okolí pomohli tato média naladit těm dříve narozeným. 



BOHOSLUŽBA V RODINÁCH  – Velmi se doporučuje, aby alespoň o nedělích                
a dalších významných dnech Svatého týdne se k bohoslužbě sešla rodina jako „domácí 
církev“. Videa s neotřelými nápady, jak domácí bohoslužbu v rodině prožít, naleznete 
na https://www.youtube.com/channel/UCJx8Y4F6XMmXVjonltsPchw.  
 
SVÁTOST SMÍŘENÍ A VELIKONO ČNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ  – Z rozhodnutí 
otce biskupa se ve farnostech nebude konat velikonoční zpovídání. Platí jen možnost 
ze závažného důvodu individuálně kněze o svátost smíření požádat. Závažnost důvodu 
ať zodpovědně zváží každý sám. Po skončení mimořádných opatření bude dána 
mimořádná příležitost k přijetí svátosti smíření a Eucharistie v rámci poděkování za 
překonání nemoci. 
 
ZPOVĚĎ TOUHY A DUCHOVNÍ SVATÉ P ŘIJÍMÁNÍ  – Máme připomenout 
věřícím, a rád tak činím, že tam, kde není možno fyzicky se vyzpovídat a přijmout 
Eucharistii, jsou i jiné cesty: 

 Dokonalá lítost nad hříchy: Nemůžeme-li se vyzpovídat, litujme všech svých hříchů 

z lásky k Bohu, odřekněme se jich do budoucna a vzbuďme upřímné předsevzetí 

vyzpovídat se z nich co nejdříve, jakmile to bude možné. V nouzi i takto Bůh člověka 

očišťuje, a to i ze závažných vin. Dělejme to! Viz hezké video papeže Františka: 

https://doo.cz/posledni-zpravy/4606-jak-se-zpovidat-behem-nakazy-koronaviru-papez-doporucuje-zpoved-touhy.html 

 Duchovní svaté přijímání: Nemůžeme-li fyzicky přijmout Eucharistii, pozvěme Ježíše, 

aby k nám přišel, a on přijde tak, jako ve Svaté Hostii. Dělejme to! 

DUCHOVNÍ SPOJENÍ VE FARNOSTI  – Je možné též duchovně se spojit s liturgií, 
kterou bez účasti věřících slaví kněz ve vlastní farnosti. Připojte se v duchu na Zelený 
čtvrtek v 18.00 hod., na Velký pátek v 15.00 hod., na Bílou sobotu v 18.00 hod.                     
a o Velikonoční neděli v 07.30 hod. 
 
SPOLEČNÁ MODLITBA KAŽDÝ VE ČER VE 20.00 HOD. – Stále platí pozvání 
soukromě a v rodinách vytvářet společenství modlitby za ukončení epidemie, za 
nemocné, zdravotníky a za vše, co se současnou epidemií souvisí. Prosím modleme se 
za sebe navzájem zvláště v naší farnosti, ale nyní zvláště také za situaci v uprchlických 
táborech a na misijních územích, kde jsou otřesné podmínky a kde hrozí fatální 
důsledky.  
 
VYHLÁŠENÉ SBÍRKY  – Velikonoční sbírka na Kněžský seminář je zrušena. Sbírka 
na TV NOE je přeložena na prosinec. 
 
FARNÍ ČASOPIS – Během mimořádných opatření farní časopis nebude vycházet. Je 
nahrazen příležitostnými dopisy farníkům, z nichž jeden právě držíte ve svých rukou. 
 
Milí farníci, ještě jednou Vám přeji pokojné a požehnané dny. A pokud budete něco 
potřebovat nebo jen tak si budete chtít popovídat, klidně volejte na tel. 603 368 922. 
Rád Vás uslyším!                                              P. Zdeněk Šimíček, váš farář a bratr  


