
 Sdělení duchovního správce pro všechny farníky: 

Drazí přátelé. 

Obracím se na vás v této době pandemie a děkuji všem, kteří s trpělivostí nesete 

tíhu tohoto období. 

Je možné vzít tuto dobu jako výzvu a příležitost hlouběji přemýšlet o svém 

životě a také o své víře. Málokdo, pravděpodobně nikdo, nemá s podobnou 

situací vlastní zkušenost. To, že jsme odděleni od kostela, od bohoslužeb, od 

eucharistie a dalších svátostí, od biblických hodin, od adorací, od společných 

modliteb i od mnoha jiných setkání a rituálů, však neznamená, že jsme ztratili 

živého Boha. Je nám dávána možnost hledat spojení s ním jinými způsoby než 

na jaké jsme byli zvyklí. Ačkoliv svátosti mají v našem životě velkou hodnotu, 

jsou to vždy cesty k setkání s Božím tajemstvím, nejsou to cíle našeho života. A 

zde je vhodné podotknout, že tyto cesty nejsou jedinými na světě. K bohu 

existuje mnoho dalších, mimosvátostných cest, na kterých se s ním můžeme 

setkávat. 

Nejde tedy o to, zda jsme vykonali nebo nevykonali své církevní povinnosti (to 

v tomto čase ani nejde), zda jsme byli nebo nebyli v kostele, zda nám kněz 

udělil nebo neudělil nějakou svátost, … ale máme šanci hledat skutečného Boha, 

jak říká Ježíš, v duchu a pravdě. Přemýšlet o tom, na čem opravdu stojí naše 

víra, vystavit se niterným otázkám ve svém nitru, postavit se ve své holé a někdy 

nepříjemné pravdě sám před sebe i před Boha, nastoupit cestu do svého 

skutečného srdce a nezůstávat pouze v povrchních zvyklostech, které mohly 

ovládat i mnoho desítek let našeho života. Klást si otázky, proč jsem vlastně zde, 

co od života očekávám, jaká je moje představa o Bohu, za kterým jdu.  

Co se týká svátosti smíření, není teď možno klasicky tuto svátost přijímat. Jme 

všichni vázáni státními příkazy, ale i biskupskými směrnicemi. Byli jste zvyklí 

na předvelikonoční zpovědi, ale všechno je jinak. Pokud někdo bude o tuto 

svátost stát z důvodu vážné nemoci, je samozřejmě možné se telefonicky 

domluvit a za zachování příslušných nařízení (rouška, odstup, ….) tuto svátost 

uskutečnit. Ale spíše apeluji na osobní vztah s Bohem, se kterým si věci své 

duše budete probírat přímo, nebo podle doporučení apoštolské penitenciáre 

vzbuzovat opravdovou lítost a prosbu za odpuštění, vycházející z lásky k Bohu 

(takovou, jakou je kajícník v této chvíli schopen projevit) - takto se získává 

odpuštění i smrtelných hříchů. Klasickým svátostným zpovědím bude dán 

prostor až po velikonocích (zatím neznámo kdy), až se nebudeme nacházet 

v tomto mimořádném stavu naší země. 

Letošní velikonoce jsou tedy mimořádné a jiné. Podle příslušných pokynů 

diecézního biskupa kněží slaví obřady Svatého týdne bez účasti lidu, s jedním 



nebo dvěma přisluhujícími (nikoliv však dětmi či staršími lidmi a se 

zachováváním patřičných opatření). Je však dáno také kněžím k uvážení, zda 

nedat přednost denní modlitbě církve, pokud by měli sloužit bez asistence. Zde 

vystupuje mnoho dalších otázek. 

Myslím, že bude pro nás vhodné a bohulibé, abychom se v oněch dnech 

velikonočního třidenní spojili na dálku ve společných modlitbách od 18.00 h 
(zelený čtvrtek, velký pátek, vigilie na bílou sobotu), každý podle svých 

časových možností. Liturgická komise ČBK zpracovala sérii několika krátkých 

videí „Velikonoce v rodině“, která mohou napomoci rodinnému i osobnímu 

prožívání velikonočních událostí. Odkaz na tato video naleznete zde: 

www.youtube.com/playlist?list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY 

Můžeme také v těchto dnech obnovit svůj vztah k Božímu Slovu, otevírat 

pravidelně Bibli, číst ji a rozjímat nad ní, stačí pár slov či vět, které nás osloví. 

Doporučuji například četbu evangelií či žalmů na pokračování, každý den malý 

úsek. Většinou asi sáhneme po Bibli v knižní podobě, je však také možné využít 

biblické texty na internetu na tomto odkaze zde: www.biblenet.cz/. 

Další možností, jak udržovat své spojení s Bohem, je modlit se denní modlitbu 

církve (breviář). Také tuto modlitbu lze nalézt na internetu, odkaz na ni máte 

na našich webových stránkách v sekci LITURGIE.  V naší sekci LITURGIE 

naleznete také odkaz na nahrávky liturgických čtení (dle mého názoru výborná 

stránka). Jsou tam kvalitní nahrávky (ale i texty) liturgických čtení na každý 

den. 

V neposlední řadě si můžete stáhnout texty pro rodinné domácí modlitební 

bohoslužby (s dětmi i bez dětí), které lze přizpůsobit vašim potřebám. Ke stažení 

zde: 

1) Modlitební domácí bohoslužba pro dospělé  

2) Modlitební domácí bohoslužba s dětmi 

Kéž nezapomínáme, že ty nejhlavnější věci se ukrývají v nás samých. V naší 

touze po poznání Boha, sebe i světa, v naší opravdovosti vůči životu. 

Přeji vám všem požehnané, ačkoliv v jiné formě prožívané, velikonoční svátky a 

vše dobré do vašich životů. 

/Sledujte, prosím, další případná sdělení na našich webových stránkách!/ 

Václav Loukota, adm. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL6dBz715fiA2MfPGplTs1Zcto1xbWarrY
http://www.biblenet.cz/
https://farnost-ceske-mezirici.cz/wp-content/uploads/2020/03/Bohoslužba-v-rodině-pro-dospělé.pdf
https://farnost-ceske-mezirici.cz/wp-content/uploads/2020/03/Bohoslužba-v-rodině-s-dětmi.pdf

