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Drazí bratři a sestry, milí farníci.

Květnou nedělí nám začíná SVATÝ TÝDEN a církev nás vede 
k tomu, abychom co nejintenzivněji prožívali tuto závěrečnou 
část doby postní, která vyvrcholí oslavou zmrtvýchvstání 
našeho Pána Ježíše Krista.

Kdybychom slavili Velikonoce jako obvykle sešli bychom se při 
oslavě Pánova Vzkříšení v noci ze soboty na neděli. Ale jak již 
víme letošní oslavy Velikonoc pro nás budou jiné, v mnohém 
zvláštní, a také nové.

Žijeme v době koronavirové, která nás v mnohém zahnala do 
virtuality. Částečně i náboženské. Díky vyspělým technologiím 
mnozí z vás budou sledovat liturgické oslavy skrze média, a je 
dobře, že tuto možnost máme. Ale přesto si jistě každý z nás 
uvědomuje, že sebevyspělejší média nám nemohou nahradit 
osobní setkání s Kristem ve svátostech. Proto i ve Svatém týdnu
i v době velikonoční budete mít možnost osobního tichého 
setkání s Ježíšem Kristem v eucharistii při adoracích, ve svatém 
přijímání, a kdo bude mít zájem bude moci i vykonat svatou 
zpověď. (Sledujte, prosím, vývěsku popř. internetové 
stránky, kde budou oznamovány časy adorací 
v     jednotlivých kostelích)  

Každý z nás se po celou dobu postní jistě připravoval na obnovu
křestních slibů, která je součástí noční liturgické oslavy Pánova 
Vzkříšení. Zatím jsme toto slavili vždy společně. Letos tomu 
však, díky vládním předpisům a rozhodnutí našich biskupů, 
bude zcela jinak, doufejme že naposledy. 

Přeji Vám, abyste tyto Velikonoce oslavili stejně radostně jako 
každý rok a pro sebe a své drahé vyprosili co nejvíce 
duchovních dober. A tuto radost a hojnost duchovních darů Vám
také budu vyprošovat v modlitbách i u oltáře.

Znovu si Vám dovolím připomenout možnost vyhlášenou 
Apoštolskou penitenciárií v pátek 20. března, která nám 
umožňuje získání plnomocných odpustků lidem nakažených 
koronavirem, těm kteří je ošetřují a stejně tak všem věřícím, 
kteří se za ně modlí. A to za těchto podmínek: 
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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.

 

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
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