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Drazí bratři a sestry, milí farníci.

Tuto neděli (4. neděle postní) nám začíná druhý týden 
nouzového stavu. A bude to opět neděle tedy i celý týden bez 
mší svatých sloužených bez přítomnosti Vás věřících.

V tomto týdnu bude církev slavit SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ. 
Tato slavnost, a zároveň i 4. neděle postní, nám připomíná, že 
Velikonoce jsou již blízko.

Vzhledem k opatřením, která, jak se zatím zdá, se spíše budou 
zpřísňovat než končit, chápu, jistě pro Vás bolestnou, situaci, 
která souvisí s otázkami:

- Jak budeme letos slavit Velikonoce?

- Budou na Květnou neděli posvěcené ratolesti?

- Jak a kde si vykonám velikonoční sv. zpověď?

Na první otázku neznám zatím odpověď ani já. Na otázku 
druhou mohu odpovědět tak, že se budu snažit, aby 
posvěcených ratolestí byl dostatek a zároveň se vynasnažím, 
aby se dostaly ke každému, kdo o ně bude mít zájem.

Co se týče otázky třetí, která se zatím jeví jako nejaktuálnější, 
Vám nabízím tyto možnosti:

Pro NOVOU VES:

Každý pátek. V     dopoledních hodinách od 8.00 do 10.00   
bude v     kostele výstav NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ   
k     soukromé adoraci, během které budete mít možnost se  
vyzpovídat a také přistoupit ke svatému přijímání.

Pro LOMNICI:

Každý pátek. V odpoledních hodinách od 17.00 do 20.00 
bude v kostele výstav NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ k 
soukromé adoraci, během které budete mít možnost se 
vyzpovídat a také přistoupit ke svatému přijímání.

Každou neděli. V     odpoledních hodinách od 14.00 do   
16.00 bude v kostele výstav NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI 
OLTÁŘNÍ k soukromé adoraci, během které budete mít 
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možnost se vyzpovídat a také přistoupit ke svatému 
přijímání.

Pro LIBŠTÁT:

Každý čtvrtek. V odpoledních hodinách od 17.00 do 
20.00 bude v kostele výstav NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI 
OLTÁŘNÍ k soukromé adoraci, během které budete mít 
možnost se vyzpovídat a také přistoupit ke svatému 
přijímání.

Každou sobotu. V odpoledních hodinách od 16.00 do 
18.00 bude v kostele výstav NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI 
OLTÁŘNÍ k soukromé adoraci, během které budete mít 
možnost se vyzpovídat a také přistoupit ke svatému 
přijímání.

Pro všechny farnosti platí zároveň, že pokud někdo nemá
možnost, případně se obává.opouštět domov, nebráním 
se osobní návštěvě u Vás doma, po vzájemné dohodě 
(viz telefon, popř. e-mail).

Tel.: 603813219

E-mail: p.evermod@seznam.cz

Kdo by se obával, že bych ho mohl nakazit, přiznejme si, 
že i taková možnost tu je, rozhodně se nemusí bát toho, 
že bude považován za zbabělce. Situace, kterou nyní 
prožíváme, je nelehká a každý z     nás ji prožívá nejen   
poprvé, ale také s     jinými pocity. A jak vidíme z     takové   
Itálie, určitá míra opatrnosti je rozhodně na místě.
K o patrnosti Vás také vybízím v     případě, že se   
rozhodnete využít nabízených možností sv. zpovědi 
během adorací. Buďte, prosím, disciplinovaní a dbejte na
to, aby Vás v     kostele nebylo nikdy více, než 10 a snažte   
se udržovat onu doporučovanou vzdálenost.

Pro tuto možnost jsem se rozhodl, neboť díky dekretu vydaném 
Apoštolskou penitenciárií v pátek 20. března je možnost získání 
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plnomocných odpustků lidem nakažených koronavirem, těm 
kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. 
A to za těchto podmínek: 

Ti nejvíc ohrožení mohou získat plnomocné odpustky už 
po modlitbě Vyznání víry, Otče náš a Zdrávasu ve 
spojení s touhou po splnění obvyklých podmínek získání 
odpustků hned, jak to jen bude možné. Toto se týká 
osob nemocných virem Covid-19, tj. koronavirem a dále 
pak osob, kterým lékař nařídil karanténu, 
zdravotnických pracovníků a rodinných příslušníků, kteří
riskují svoje životy péčí o nemocné.

Ostatní si pro získání odpustků mohou vybrat z 
možností:

- návštěva Nejsvětější svátosti

- eucharistická adorace

- četba Písma svatého po dobu alespoň půlhodiny

- modlitba růžence, křížové cesty nebo Korunky k 
Božímu milosrdenství prosíc Boha o ukončení epidemie, 
úlevu pro nemocné a spásu zemřelých

Plnomocné odpustky může získat také věřící, který se v 
bezprostřední blízkosti smrti ocitne bez možnosti 
přijmout svátost pomazání nemocných a viatikum. V 
tomto případě se doporučuje uctít ukřižovaného Ježíše 
nebo kříž.

 Snažme se tedy každý dle svých možností, čerpat z tohoto 
pramene, který nám otevřela církev mocí klíčů svěřené Petrovi 
a jeho nástupcům. A když nelze jinak, buďme spojeni modlitbou 
za sebe navzájem a především za ty, kteří nejvíce trpí a 
z tohoto světa odcházejí bez možnosti se na tento odchod 
připravit přijetím svátostí. A nezapomínejme ani na ty, kteří se 
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se svými drahými nemohli rozloučit a nemohou jim ani vystrojit 
pohřeb.

A ještě o jedno Vás prosím, modlete spolu se mnou i za ty, kteří 
ať ze strachu, lehkovážnosti či jiných důvodů odkládají své 
smíření s Pánem.

Říká se, že láska je vynalézavá. Snažme se tedy využít i 
těchto možností, abychom se osvědčili v     přikázání lásky   
k     Bohu i bližnímu.  

Požehnaný čas Vám všem a za vše dobré, co děláte mé velké 
osobní díky. A samozřejmě také upřímné: PÁN BŮH ZAPLAŤ

P. Evermod Jan Sládek

Tel.: 603813219

E-mail: p.evermod@seznam.cz

V Lomnici 21.3.2020
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