
Květná neděle   5. 4. 2020
OHLÁŠKY 

• Protože není možné se setkávat, do odvolání je zrušen veškerý program farnosti,
při kterém se farníci scházejí. Mše svaté ve všední dny a nedělní mše svatá v 9:30
jsou slouženy bez účasti lidu. Je možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře
díky přímému přenosu na webu farnosti, a to i během velikonočních bohoslužeb: 

◦ 9. 4. Zelený čtvrtek – mše svatá na památku Večeře Páně v 18:00 

◦ 10. 4. Velký pátek – křížová cesta v 15:00, Velkopáteční obřady v 18:00

◦ 11. 4. Bílá sobota – Velikonoční vigilie ve 20:00

◦ 12. 4. Neděle velikonoční – mše svatá v 9:30

◦ 13. 4. Pondělí velikonoční – mše svatá v 9:30

• V neděli je kostel svatého Jakuba otevřen k individuální modlitbě a přijetí svátostí,
svátosti smíření a svatého přijímání, v čase 11:00-13:00 a 15:00-17:00, ve všední dny
je kostel otevřen v čase 15:00-17:00. Na Velký pátek bude kostel otevřen v čase
10:00-14:00, na Bílou sobotu pak k modlitbě u Božího hrobu v čase 10:00-16:00. 

• Rád bych upozornil na náměty k slavení jednotlivých dní Svatého týdne v rodině.
Tyto náměty najdete ve farních zprávách na duben, které jsou k dispozici (…). 

• Kromě toho bych upozornil na aplikaci Misál, kterou si lze nainstalovat na mobil a
využít pro osobní přípravu na jednotlivé dny Velikonoc. Užitečné jsou také aplikace
Kancionál  a  Breviář –  zvláště  breviář,  denní  modlitba  církve,  stojí  za  pozornost.
Můžete se v ní spojit s námi duchovními i se všemi, kteří se ji na celém světě modlí.
Pokud byste se někdo chtěl modlit a nevěděl jak, dejte vědět, rádi vysvětlíme. 

• Můžete se podívat na pár stručných podnětů, jak slavit neděli bez možnosti slavení
eucharistie. Lze využít  návod na bohoslužbu v rodině pro dospělé nebo návod na
bohoslužbu v rodině s dětmi. Doporučujeme i duchovní svaté přijímání a podněty,
jak lépe prožít bohoslužbu v přímém přenosu. Vše na webu farnosti. 

• Připojme se k těm, kteří se modlí každý večer  ve 20:00  za ukončení epidemie, za
všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé situaci rozhodují
o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za odpuštění
hříchů i usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen věří
v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží lásky.
Společná modlitba je velmi mocná.  Každý se dle svých možností zapojme alespoň
modlitbou Otče náš a Zdrávas, či korunkou nebo růžencem. 

• Prosím pamatujme v modlitbě také na celou naši farnost i duchovní naší farnosti,
modleme se také o požehnání pro centrum mládeže. 

• Sbírka se minulou neděli v naší farnosti neuskutečnila. S ohledem na to, že vládní
opatření trvají, prosíme o podporu farnosti místo nedělní sbírky jednorázovým nebo
pravidelným darem na účet farnosti – to pochopitelně pouze v případě, že i na Vás
samotné nebo na Vaše nejbližší nedolehly ekonomické důsledky stávajícího stavu. 

• Rád bych tlumočil přání otce arcibiskupa, aby na Bílou sobotu po setmění dali věřící
do oken svých domů rozžatou svíci a případně obraz či obrázek Krista na znamení
Kristova vzkříšení. Jedná se o starou velikonoční tradici. Je také vhodné, nakolik je
to možné, pozvat i ostatní k této iniciativě, aby všichni lidé dobré vůle dali rozžatou
svíčku do okna na znamení naděje a vítězství života zvláště v této nelehké době.


