INFORMACE FARNOSTI OHLEDNĚ SLAVENÍ LETOŠNÍCH VELIKONOC
Vážení bratři a sestry,
otec arcibiskup Jan Graubner vydal pro naši diecézi závazné pokyny, z nichž některé vybírám pro Vaši
informaci.
Mše svatá, modlitba
„Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních
programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy. Zvu všechny k vytrvalé modlitbě v domácích
komunitách podle učení Ježíše Krista: Jestliže se shodnou na zemi dva z vás na jakékoli věci a budou o
ni prosit, dostanou ji od mého nebeského Otce. Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu
mém, tam jsem já uprostřed nich. (Mt 18, 19 – 20). Zvláště zvu ke společné modlitbě každý večer ve
20 hodin, vyhlášený už dříve. Kéž se rodiny v této mimořádné situaci stávají stále více domácími
církvemi, aby tak vytvářely rodinu církve v naší arcidiecézi. K této společné modlitbě je možné zvát i
vyzváněním zvonů v našich kostelích – vyjma Velikonočního třídenní.“ (Na základě tohoto doporučení
i v naší farnosti se od pondělka 6. 4. nebude zvonit k večerní modlitbě v 19, ale až ve 20 hodin.)
Svátost smíření – svatá zpověď
Církev učí, že v případě fyzické nemožnosti lze dosáhnout smíření jiným způsobem, než je
zpověď. Pokaždé, když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí,
aby si věřící zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná své těžké hříchy, jakmile to bude možné.
Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že lítost, která vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému
nade vše, nazývá se dokonalá lítost nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne
také odpuštění těžkých hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude
možné.
Svaté přijímání
„Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k duchovnímu svatému
přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost.“
Duchovní svaté přijímání je touha po svatém přijímání a církev učí, že v případě, kdy člověk
nemůže fyzicky přijmout svátost a vzbudí po ní touhu, přijímá stejné duchovní užitky, jako by přijímal
svátost fyzicky.
Slavení letošních Velikonoc
Velikonoční obřady budou probíhat v uzavřeném farním kostele bez účasti lidu. Zachováme
obvyklý čas těchto bohoslužeb, abyste se mohli duchovně spojit.
Květná neděle. V předsíni kostela jsou k dispozici „kočičky“ k rozebrání. Pokladničky postní almužny
si nechejte zatím doma.
Zelený čtvrtek. Mše svatá na památku večeře Páně začne v uzavřeném kostele bez účasti lidu v 18
hodin. Po mši svaté nebude přenesení Nejsvětější svátosti do Getsemanské zahrady, ale zůstane ve
svatostánku hlavního oltáře.
Velký pátek. Křížovou cestu se pomodlete doma soukromě. Velkopáteční obřady začnou
v uzavřeném kostele v 18 hodin. K obvyklým 10 velkopátečním přímluvám bude přidána tato:
„Modleme se k Bohu, který léčí i nejhlubší lidské nemoci, za lidi stižené nynější pandemií. Kéž uzdraví
nemocné, milosrdně k sobě přijme zemřelé. Kéž odmění a povzbudí obětavé, utěší smutné a
bezradné a vede lidskou vynalézavost tak, aby uměla řešit to, co nás tíží. – Všemohoucí věčný Bože,
tys lidem podle svědectví Písma navracel zdraví. Vyslyš naše prosby, očisti nás jako kdysi Námana a
svou milostí proměň tuto krizi v čas příhodný pro obrácení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“
Doma soukromě uctěte kříž. Uctívání kříže je totiž vrcholem Velkopátečních obřadů. Můžete si také
přečíst pašije podle sv. Jana.

Bílá sobota. V kostele nebude nainstalován Boží hrob, ale otec arcibiskup píše, že je vhodné nechat
otevřený kostel a v něm vystavit kříž. Kostel v Louce tedy bude od 9 do 15 hodin otevřený. Sbírka na
Boží hrob se ruší.
Velikonoční vigilie. Začne v sobotu ve 20 hodin v uzavřeném kostele. Velikonoční svíce bude stát u
ambónu a obřad začne jejím zapálením. Potom následuje Velikonoční chvalozpěv a po něm obvyklá
čtení. Sláva na výsostech Bohu, čtení epištoly a zpěv Aleluja. Po evangeliu nebudou litanie ke všem
svatým a svěcení křestní vody, ale jen obnova křestních slibů.
Velikonoční neděle. Ruší se tradiční obřady požehnání velikonočních pokrmů. Místo toho se
doporučuje obřad požehnání pokrmů doma před velikonoční snídaní:
Na začátku se může přečíst biblický text: Gn 1,27-31a nebo Gn 9,1-3 nebo Lk 11,9-13
Žehnací modlitbu pronáší obvykle otec rodiny:
„Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směřovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána. Amen.“

Pohřby se dle doporučení otce arcibiskupa mají konat tak, že se v rodinném kruhu na hřbitově
vykonají obvyklé modlitby jako při pohřbu a rakev s tělem zemřelého se uloží do země. Mši svatou za
zemřelého odslouží kněz soukromě.
Pro případ telefonického dotazu připomínám telefonní číslo na faru: 511 119 482.
Bratři a sestry, modleme se. Každý den je v naší farnosti sloužena soukromě mše svatá na úmysly
předem domluvené. Případný dar spojený se mší svatou si zatím ponechejte u sebe.
Žehná P. Petr Wnuk

