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DUCHOVNÍ SLOVO - KVĚTNÁ NEDĚLE 2020
Bratři a sestry, pašijemi o umučení Pána Ježíše vstupujeme
do posvátné atmosféry Svatého týdne. Od této chvíle se v liturgii
začíná odpočítávat čas – Pán Ježíš vstoupil do Jeruzaléma a
nastala pro něj i pro celé lidstvo chvíle nejdůležitější – začaly se
odvíjet události jeho utrpení, smrti, ale nakonec slavného
vzkříšení. Pro nás to tehdy znamenalo záchranu celého lidstva.
Zamysleme se nad tím, jak se při těch událostech zachovali
Kristovi učedníci. Oni tehdy byli očitými svědky toho, co se
událo, a přitom Pán Ježíš musel sám vybojovat boj za záchranu
jejich i za záchranu celého světa. Jediné, co si od nich přál, bylo,
aby oni, ti jeho nejbližší, byli s ním – aspoň morálně aby byli s
ním a aby v té pro něj těžké chvíli bděli s ním a modlili se s ním. Z evangelií víme, že ani
tohle apoštolové, až na svatého Jana, nedokázali. Nejenom že při jeho agónii
v Getsemanech usnuli, ale nakonec zbaběle utekli a tři dny byli zabarikádováni ve večeřadle
– plni strachu a neschopní cokoliv pochopit, ani přemýšlet o tom, co jim Pán Ježíš všechno
předtím předpovídal – a je to paradox – on jim přece říkal, že třetího dne vstane z mrtvých!
Jako, kdyby jim to vypadlo z paměti! Tak byli ochromeni, ustrašeni a bezradní – a to proto,
že nic neučinili, že byli pasivní, uzavření příliš do sebe a není se co divit - že byli i zoufalí.
A přitom stačilo jediné – aby vzali vážně slova i přání Pána Ježíše, který chtěl, aby s ním
bděli a byli mu nablízku.
My na začátku Svatého týdne jsme právě v tuto chvíli v podobné situaci, jako byli
tehdy apoštolové. Pán Ježíš si od nás také přeje pouze jediné, abychom právě tento
nejposvátnější týden v roce bděli a byli s ním. Co se od nás vlastně očekává? Pouze být
s ním. V čase, který mu dobrovolně z lásky a naší vděčnosti obětujeme. I v této tísnivé
situaci, kdy jsme obklopeni nebezpečným virem, kdy se nesmíme se shromažďovat a
navštěvovat veřejně bohoslužby, můžeme přesto mnohé učinit. Nic nám nebrání spojit se
spolu duchovně. Máme výhodu médií, kdy se můžeme vizuálně i akusticky spojit
v naslouchání Božího slova a v modlitbě. Uvědomme si, že láska je vynalézavá a když
budeme chtít, tak můžeme spolu prožít mnohé! Znamená to například, že na Zelený čtvrtek
prožijeme v liturgii tajemství ustanovení svátosti kněžství a eucharistie, na Velký pátek že
v duchu uctíme jeho kříž a vyznáme skutečně upřímně své hříchy a v noci o Velikonoční
vigilii že budeme bdít a v modlitbě se dočkáme té radostné zprávy o vzkříšení. Nežádá se
od nás nic víc, než přehodnotit žebříček svých hodnot a časově si upravit svůj program –
právě ve Svatém týdnu. Dát stranou televizi – oželet různé lákavé televizní programy, které
se nám v této době nabízejí, zredukovat své jiné zájmy i zábavu a prostě spojit se díky
technice mezi sebou duchovně navzájem a prožít tohle všechno ve zbožném naslouchání a
uchovávat to všechno ve svém srdci. Znamená to nechat se obdarovat působením Boží
milosti – i když je to letos tak zredukované a skromné – jistě bychom to rádi prožili
v kostele společně, v té kráse, ve shromáždění, za zvuku nádherného zpěvu chrámového
sboru a se všemi těmi působivými obřady. Jenže letos to nejde. I tak to můžeme prožít

s velikým duchovním užitkem – když budeme chtít. Vždyť Pán Ježíš v této naší momentální
situaci od nás žádá pouze trochu pozornosti a obětování svého osobního času.
„To jste nemohli ani jednu hodinu se mnou bdít? Jen spěte a odpočívejte dál!“ Toto
byla vyčítavá slova Pána Ježíše, která patřila jeho učedníkům. Byla to slova plná bolesti a
zklamání. Protože apoštolové promarnili svůj čas a vůbec Pána Ježíše nepodrželi. Nám se
dnes nabízí se otázka: a co my? Projde Svatý týden kolem nás opět tak, že nebudeme mít
čas? Nebo se vymluvíme na koronavirus? Vždyť ten nám vůbec nemusí vadit – když
budeme chtít!
Bratři a sestry, Svatý týden je pro nás křesťany nejposvátnějším časem v roce a
my do něj nyní vstupujeme. V stupujeme do něj skutečně velmi neobvyklým způsobem,
velice omezeni. Nejsme na to zvyklí. Ale může to pro nás být výzva, abychom ve své víře a
zbožnosti šli skutečně na hlubinu. Kéž se nám to podaří. Kéž letošní Svatý týden prožijeme
s užitkem a tak, aby z nás měl Pán Ježíš radost. Všichni dobře víme, že když budeme chtít,
že je to v našich silách, i v této nelehké době a záleží pouze na našem svobodném
rozhodnutí, jak se zařídíme. Kéž bychom letos nepromarnili šanci, která se nám nabízí –
prožít skutečně duchovně Velikonoce trochu jinak, než jsme byli doposud zvyklí a o to více
se nechat se obdarovat Boží milostí. Amen.
Prel. Václav Pícha, prelát českokrumlovský

Milí čtenáři farního zpavodaje,
jsme na prahu Svatého týdne, a právě tímto
dnešním dnem tj. Květnou „Palmovou“ nedělí jsou před
námi krásné velikonoční dny s ujištěním nebe.
Vstupujeme do Svatého týdne, kdy si připomínáme
všechny ty události, jako je slavný vjezd Pána Ježíše do
Jeruzaléma, Poslední večeře Páně, zatčení v Getsemanské zahradě, soud, bičování, trním
korunování, ukřižování a slavné Zmrtvýchvstání Páně.
I když v tomto období, kdy se potýkáme s vážnou situací pandemie Covid – 19
nebudeme mít letos možnost prožívat tyto velikonoční obřady společně v našich chrámech,
jak jsme byli zvyklí. Vím, že pro mnohé z vás je to velmi těžké…především pro tu starší
generaci…jak mnozí mi říkají…nejít do toho našeho kostelíčka v naší obci či městě je
smutné a těžké... Ale opravdu s upřímným srdcem nezoufejme, a nebuďme z toho smutní.
Protože máme svoji víru a naději ve zmrtvýchvstalého Krista, který je s námi po všechny
dny až do skonání. A tudíž nejsme na nic sami.
Máme příležitost pravidelně sledovat díky mediím či internetu různé přenosy mší
svatých. Také díky internetu můžeme sledovat každý den, kromě úterý na youtube přenos
mše svaté z kaple svatého Václava v Českém Krumlově – odkaz na stránky:
www.youtube.com a do vyhledávače stačí zadat: Římskokatolická farnost – prelatura

Český Krumlov, kde při mši svaté v 17:00 hodin k nám věřícím denně promlouvá náš otec
prelát. Zvláště v tomto Svatém týdnu budeme mít možnost sledovat přenos mše svaté
každý den z kaple sv. Václava v Českém Krumlově. A také během velikonočního
tridua a slavnost Zmrtvýchvstání Páně. Časy jednotlivých bohoslužeb jsou uvedeny
viz. níže v tabulce!!!
Ve svých domovech tak můžeme v klidu zamýšlet se nad naší vírou, a to skrze
modlitbu. Máme příežitost denně v poledne při společné modlitbě Anděl Páně se modlit
modlitbu Páně – Otče náš…a tím prosit za ukončení této pandemie. Modleme se ta všechny
nemocné a za ty, kteří o ně pečují. Ale také za všechnny ostatní. Ale také i za ty, které Pán
povolal na věčnost.
Ale protože ještě nyní prožíváme postní dobu zastavme se krátce u tohoto
nadcházejícího Svatého týdne. Velikonoční události mají svá zastavení tak, jak je evangelia
zaznamenávají a u každého z nich můžeme se zastavit a postát v zamyšlení, meditaci a tedy
i v modlitbě. Stačí zmínit alespoň některá: Slavný Ježíšův vjezd do Jeruzaléma nikoliv
v honosném kočáře či noblesně na koni, ale na oslátku, osličím mláděti, když jen Ten, který
se veze dobře ví, že hlasité provolávání slávy se brzy změnit v potupné výkřiky: „Pryč
s ním!“ Kristova Gestemanská modlitba ve společnosti apoštolů. Pohotová Jidášova zrádná
domluva na třiceti stříbrných s jeho odchodem z Večeřadla do temnoty noci s výsměšným
políbením. To vše nám nemusí připadat až tak cizí a vzdálené. Petrovo přihřívání se u ohně
nepřátel s krutým zapřením krátce po Polsední večeři s tak úžasným Pokrmem a Nápojem,
ale i zachycení Mistrova pohledu vedoucí k pláči a lítosti je nám též blízké. Velkopáteční
drama se všemi setkáními s Pilátem, Kaifášem, Šimonem z Cyrény, plačícími ženami, a
Matkou Marií, apoštolem Janem, lotry po levici i pravici, hordou žoldáků a do neznáma
rozuteklých učedníků, se vůbec nedá obejít bez povšimnutí.
Následující mrtvolně tichá sobota se zapečetěným hrobem a vojenskou hlídkou dělá
dojem, že celá Ježíšova věc skončila. Opravdu? Drama pokračuje! Stejně tiše je náhrobní
kámen odvalen, aniž by se kdo z vůjáků probudil. Probudili se u prázdného hrobu, a takový
už není nutné hlídat. Nikdo z nich ještě netušil, natož aby byl přesvědčen o tom, že Živý
v hrobě nežije. Snad nyní, ve vaší meditaci, je možné dostat se k pochopení důležitého
velikonočního klíče. A právě tématém té meditace je hrob. Vojáci – hlídači od prázdného
hrobu pochopitelně odcházejí. Znovu se objevují učedníci a zbožné ženy Ježíše Krista, kteří
přicházejí k prázdnému hrobu. Viděli prázdno, ale setkali se s andělskými bytosmi, sdělující
jim velikonoční pravdu: Není zde, vstal! Oním velikonočním klíčem otevírejme dále. Když
není zde a vstal, pak: kde je? Kam odešel? Kde Ho máme hledat? Kde se s Ním můžeme
setkat?“ Nelze živého zmrtvýchvstalého Ježíše nalézt, pokud hledáme v hrobě, před
hrobem a u hrobu, když cílem našeho hledání bude jen hrob. Směr našeho pátrání k setkání
s Ježíšem nutně musí být jiný. Ukazuje za hrob, dál za hrob. Až tehdy, když se učednice a
učedníci, přátelé a budoucí následovníci Ježíšovi odpoutají od hrobu jako svého
dosavadního cíle, s Kristem se setkávají. On je totiž hledá slovem povzbuzení a opakovaně
je potkává a navštěvuje, aby je přesvědčil, že žije i s ranami z Velkého pátku a že Jeho
drama skutečně v hrobě neskončilo. Jeho dílo nebylo zmařeno.

Milí čtenáři farního zpravodaje, do závěrečných dnů svatopostní doby nám všem
v modlitbě na přímluvu Matky Boží, Panny Marie vyprošuji hodně sil do těchto dnů, které
nyní prožíváme, a jak jsem psal na samém začátku, že skrze víru a modlitbu prožívejme
tyto dny.
(ZK)

Bohoslužby Svatého týdne
Ve Svatém týdnu budeme přenášet v přímém přenosu bohoslužby z kostela
svatého Víta v Českém Krumlově.
Upozorňujeme věřící, že se nelze těchto bohoslužeb zúčastnit fyzicky, neboť nejsou
dovoleny veřejné bohoslužby! Bohoslužby se mohou konat pouze soukromě v počtu kněz
a dva přisluhující, tedy max. tři lidé. Přesto budou mít věřící možnost každý den se
v přímém přenosu na internetu připojit svou duchovní přítomností a modlitbou.
Pořad bohoslužeb Svatého týdne na youtube.com
Květná neděle – 9:30 hodin
Pondělí, úterý a středa Svatého týdne – 17:00 hodin
Zelený čtvrtek – 18:00 hodin
Velký pátek – 18:00 hodin
Bílá sobota – Velikonoční vigilie – 20:00 hodin
Boží hod velikonoční-slavnost Zmrtvýchvstání Páně – 9:30 hodin.
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově
Kostel sv. Víta v Českém Krumlově je denně otevřen k soukromé modlitbě věřících
od 9:00 do 17:00 hodin.
Individuální svátost smíření v kostele sv. Víta
Ačkoli je v kostele sv. Víta v době od 16:30 do 17:00 hodin možnost individuální
svaté zpovědi, prosíme naše věřící, především ve věku nad 70 let, aby z důvodu své
ochrany proti nákaze raději nevycházeli ze svých domovů a odložili individuální
zpověď na dobu, kdy bude možné se opět veřejně shromažďovat. Samozřejmě
v nebezpečí smrti nebo v jakékoli tísni jsme my kněží připraveni na základě osobní
domluvy nemocného kdykoli navštívit a zaopatřit svatými svátostmi. Využijme
ostatních možností sebe posvěcení – každodenní zpytování svědomí a opravdová lítost;
pobožnost svatého růžence, křížová cesta, korunka Božího milosrdenství, litanie, četba
Písma svatého atd.

Možnost získání plnomocných odpustků v době
pandemie koronaviru
Apoštolská penitenciarie vydala dne 19. března 2020 dekret o udělení mimořádných
plnomocných odpustků v situaci koronavirové krize. Zmíněný dekret uděluje tyto
mimořádné plnomocné odpustky věřícím postiženým virovým onemocněním Covid-19,
jinak nazývané koronavir, jakož i pracovníkům ve zdravotnictví, příbuzným a všem těm,
kdo jakýmkoli způsobem – i modlitbou – pečují o nemocné. Uvádíme stručný přehled toho,
kdo a za jakých podmínek může mimořádné plnomocné odpustky získat:
I. Dekretem se uděluje dar mimořádných plnomocných odpustků následujícím osobám:
- věřícím postiženým nemocí Covid-19, zvanou koronavirus, kteří se nacházejí
v nemocnicích či v domácí karanténě
- zdravotnickým pracovníkům (lékaři, zdravotní sestry, záchranáři, apod.)
- rodinným příslušníkům nemocných
- všem těm, kteří se o tyto nemocné jakkoli starají
Tito věřící mohou získat mimořádné plnomocné odpustky za následujících podmínek:
a) zřeknou se připoutání k jakémukoli hříchu
b) duchovně se připojí prostřednictvím komunikačních prostředků (televize, rozhlas,
sociální média) ke slavení mše sv. nebo modlitby sv. růžence, nebo ke zbožnému slavení
křížové cesty nebo jiným formám zbožnosti
c) pokud by jim nic z toho nebylo možné, mohou se místo toho pomodlit: Věřím v Boha,
Otčenáš a nějaké vzývání P. Marie (např. Zdrávas Maria, Pod ochranu tvou, Zdrávas
Královno, apod.)
d) obětují tuto zkoušku v duchu víry v Boha a lásky k bratřím a sestrám
e) mají úmysl splnit řádné podmínky pro získání plnomocných odpustků (sv. zpověď, sv.
přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce), jakmile jim to bude možné
II. Všem ostatním věřícím Apoštolská penitencierie dává možnost získat mimořádné
plnomocné odpustky v situaci pandemie, když za to - aby od Boha vyprosili ukončení
epidemie, úlevu pro ty, kdo jí jsou postižení a věčnou spásu těm, které Pán k sobě povolal obětují některé z těchto projevů zbožnosti:
- návštěvu Nejsvětější svátosti, eucharistickou adoraci (pokud to je vzhledem
k bezpečnostním opatřením možné)
- alespoň půlhodinovou četbu Písma sv.
- modlitbu sv. růžence
- pobožnost křížové cesty
- modlitbu korunky Božího milosrdenství
Je zřejmé, že čtení Písma sv. a modlitby je možné konat i bez vycházení z domu, tedy
s naprostým respektováním předpisů proti rozšiřování nákazy.
Samozřejmě i pro tyto věřící platí, že při tom mají úmysl splnit řádné podmínky pro získání
plnomocných odpustků (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Sv. otce) hned, jak
jim to bude možné.

III. Věřícím, kteří jsou na prahu smrti a nemohou přijmout svátost pomazání
nemocných, vyzpovídat se a přijmout sv. přijímání, církev uděluje plnomocné odpustky, za
předpokladu, že:
- jsou náležitě disponovaní
- během života se obvykle modlili aspoň nějakou modlitbu (v tomto případě církev sama
nahrazuje tři obvyklé podmínky)
- doporučuje se při tom uctít kříž s ukřižovaným Kristem nebo i prostý kříž
Hlavní penitenciář, kardinál Mauro Piacenza, uvedl, že důvodem vydání dekretu byla
starost církve, abychom v této mimořádné době, která vyžaduje mimořádná opatření, „byli
na blízku, přinášeli útěchu a pomáhali, aby nikomu nechyběl laskavý Boží dotek tváří v tvář
utrpení a bezprostředně hrozící smrti.“
Na dotaz, zda se odpustky týkají i jiných nemocných, nebo jen těch, kteří jsou postiženi
koronavirem, hlavní penitenciář, kardinál Piacenza, odpověděl: „Dekret je mimořádným
opatřením z důvodu všeobecného stavu nouze, který prožíváme. Vztahuje se na všechny
nemocné, protože všichni nemocní hospitalizovaní dnes v nemocnicích, prožívají kvůli
pandemii tak či onak důsledky nouzového stavu.“
Dekret končí prosbou: „Blahoslavená Panna Maria, Matka Boží a Matka církve, uzdravení
nemocných a pomocnice křesťanů, naše orodovnice, ať pomáhá trpícímu lidstvu, odvrátí od
nás zlo této pandemie, a vyprosí nám všechna dobra, potřebná pro naši spásu a pro naše
posvěcení.“
Při této příležitosti vám chci znovu připomenout každodenní modlitbu sv. růžence, mši
svatou, modlitbu loretánských litanií a také modlitbu k Panně Marii Matce všech národů za
ukončení pandemie (viz příloha).
Odkaz na informaci o úctě k Panně Marii Matce všech národů naleznete na
https://youtu.be/K48bZwjydVQ.
Se sv. Pavlem vás chci milí spolubratři kněží povzbudit v této neklidné době slovy:
„…kladu ti na srdce, abys rozněcoval oheň Božího daru, kterého se ti dostalo
vzkládáním mých rukou. Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly,
lásky a rozvahy. Nestyď se tedy vydávat svědectví o našem Pánu…“ (2 Tim 1,6-8).
V Českých Budějovicích, 1. dubna 2020
+ Vlastimil Kročil

K ARDINÁL D UKA NEMOCNÝM : N EJSTE SAMI ,
CELÁ CÍRKEV SE ZA VÁS MODLÍ

"Máme vnášet do společnosti útěchu a potřebný klid pro
plné nasazení v boji proti zmíněné nákaze," napsal
kardinál Dominik Duka ve svém prohlášení k současné
situaci kolem koronaviru. Český katolický primas byl po
telefonu hostem živého vysílání Radia Proglas a
posléze publikoval text, který z výpovědí v rozhovoru
vychází.
Na farnosti, charity i další křesťanské instituce se obracíte
s výzvou, aby pokračovaly v potřebné pomoci a dbaly
nařízení veřejných autorit. Co v tuto chvíli mohou věřící
lidé dělat pro to, aby - jak jste napsal - vnášeli do
společnosti útěchu a potřebný klid?
To mé prohlášení přišlo ještě před vyhlášením celostátní karantény, které trochu
mění situaci. V každém případě máme-li vnášet útěchu, pak musíme být těmi,
kteří vnášejí určitou statečnost, odvahu a jasnou perspektivu, že tato nemoc není
katastrofou, která by se nedala překonat. Máme totiž nejen lidské prostředky, ale
i svou víru, a to je důležitý moment, který je potřeba zdůraznit.
Lidé teď nemohou chodit do kostelů na bohoslužby - jak se v atmosféře
poznamenané epidemií připravovat na Velikonoce?
Musíme počítat s jednou věcí - kostely máme otevřené, takže je tu možnost
soukromé pobožnosti, především adorace a prosebné modlitby. Kněží jsou
povoláni sloužit svátostným způsobem, aby sloužili mši svatou. Na základě
rozhovorů s členy Bezpečnostní rady státu lze sloužit takovou, kdy nejde o
veřejnou bohoslužbu - účastní se jí zhruba do deseti lidí, kteří zachovávají
určitou vzdálenost mezi sebou. Tak neporušují žádné směrnice, o tom je mohu
ujistit. Také bych doporučil, aby se svaté přijímání podávalo na ruku.
Pak je tu modlitba doma, v rodině, růženec, a především je to modlitba za ty,
kteří onemocněli a za ty, kteří jsou v izolaci odloučeni od ostatních.
O co v těchto dnech opírat svou naději?
Postní doba je přípravou na Velikonoce a já jim říkám "divné svátky". Jsou to
svátky o zradě, o bolesti a dokonce i o smrti, ale jsou to i svátky o vzkříšení. V
rámci přípravy, když nemohu být v kostele, mohu číst úryvky z Písma, které se
čtou při bohoslužbě slova ve mši svaté. Jsou to nádherné texty, které nám
přibližují Velikonoce, abychom je mohli prožít.

Na závěr poprosím, otče kardinále, o váš osobní vzkaz nemocným, lidem v
karanténě a také zdravotníkům, kteří jim pomáhají:
Především bych chtěl říci nemocným a těm, kteří jsou v karenténě a osamoceni v
určité izolaci - nejste sami! Modlíme se za vás! Modlí se za vás Svatý otec, modlí
se za vás celá církev. My se rovněž modleme za naše bratry v Číně nebo v Itálii a
dalších zemích, kde je situace ještě horší než u nás.
Myslím také, že je opravdu na místě vyjádřit se s úctou a poděkovat všem členům
zdravotnických složek, záchranářům, armádě, policii. Chtěl bych jim popřát, aby
nadále pracovali jako vzor, který nám zanechali svatí Kateřina Sienská nebo
Karel Boromejský. Naši záchranáři skutečně riskují víc a dokazují tady, co
skutečně znamená být bližním. Tak se i naplňují Ježíšova slova "cokoli jste
udělali jednomu z nejmenších, mně jste udělali". Víme, že někteří už byli
nákazou zasaženi. I jejich odvaha ať je naší posilou.

Modlitba národů
Matka všech národů nadiktovala vizionářce krátkou, ale mocnou modlitbu, aby nás
uchránila před zkažeností, hrozícím neštěstím a válkou. „Národy tohoto světa, vězte přece,
že stojíte pod ochranou Matky všech národů! Vzývejte ji jako Přímluvkyni, proste ji, aby
odvrátila všechny katastrofy! Proste ji, aby z tohoto světa vyhnala zkaženost. Ze zkaženosti
pochází neštěstí, ze zkaženosti pocházejí války. Mou modlitbou máte prosit, aby se tomuto
všemu zabránilo. Vy nevíte, jak mocná a významná je před Bohem tato modlitba!“
(31.05.1955) Panna Maria prosí, aby se každý z nás tuto modlitbu alespoň jednou denně
pomodlil. „Ujišťuji tě, že svět se změní.“ (29.04.1951) Jako Matka všech národů byla
poslána Otcem a Synem, aby přinesla světu jednotu a pokoj a „aby tímto titulem a touto
modlitbou mohla osvobodit svět od velké světové katastrofy.“ (10.05.1953) Proto Matka
všech národů důrazně prosí o velkou světovou akci, o šíření její modlitby a jejího obrazu.
„Podílejte se na tom všemi svými prostředky a starejte se o šíření každý svým vlastním
způsobem!“ (15.06.1952) Dne 31. května 1996 povolil biskup z Haarlemu Mons. H.
Bomers spolu s tehdejším pomocným biskupem Mons. J. Puntem, v souladu s Kongregací
pro nauku víry, veřejné uctívání Panny Marie pod titulem Matka všech národů*. Pod tímto
titulem se Panna Maria v letech 1945- 1959 zjevovala v Amsterdamu prosté ženě Idě
Peerdeman a opakovaně ji přitom dávala najevo svoje přání, aby ji všichni poznali a
milovali jako Ženu všech národů“ nebo „Matku všech národů.“ V prorocké vizi důrazně
poukazuje na situaci v Církvi a ve světě v dnešní době. Ve svých poselstvích zjevuje Panna
Maria plán, kterým chce Bůh skrze Matku zachránit svět. Proto dává lidem a národům tuto
modlitbu a tento obraz. Obraz ukazuje Matku všech národů, jak stojí na zeměkouli,
prozářená Božím světlem vycházejícím z kříže jejího Syna Vykupitele, se kterým je
nerozlučně sjednocená. Z rukou Panny Marie vychází tři paprsky: paprsek milosti, paprsek
vykoupení a paprsek pokoje. Zprostředkovává je všem, kteří ji jako Přímluvkyni o to prosí.
Stádo ovcí okolo zeměkoule symbolizuje národy celého světa, které nenajdou pokoj, dokud
nepohlédnou na kříž, středobod tohoto světa.

Velikonoční výzva českých a moravských biskupů
Milí věřící, bratři a sestry,
Až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se
vrcholu celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie.
Proto navrhujeme, abychom v době, kdy se Velikonoční
vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu (11. 4. 2020 18:00 hod.) po
setmění, zapálili za okny našich domů svíčku, případně
vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této slavné noci vpravdě vstal z mrtvých.
Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom přivedli k životu a vydali tak
svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které nezná západu, jak o tom o
velikonoční
noci
s radostí
a
rozechvěním
zpíváme.
Děkujeme Vám, že se k této výzvě připojíte.
z celého srdce Vám žehnáme
Čeští a moravští biskupové

Mše svaté v týdnu od 5. 4. 2020 do 12. 4. 2020 Český Krumlov:

06.04.
07.04.
08.04.
09.04.
10.04.
11.04.
12.04.

Po
Út --------------------------------------------------------------------------------------St
Čt
Pá
So
Ne za farnost
Přehled bohoslužeb

ČESKÝ KRUMLOV
SV. VÍT

PONDĚLÍ
06.04.

ÚTERÝ
07.04.

STŘEDA
08.04.

17:00
přenos

17:00
přenos

17:00
přenos

ČTVRTEK
09.04.

18:00
přenos

PÁTEK
10.04.

18:00
přenos

SOBOTA
11.04.

NEDĚLE
12.04.

20:00
přenos

9:30
přenos

ČESKÝ KRUMLOV
KLÁŠTER

VĚTŘNÍ
PŘÍDOLÍ
VĚŽOVATÁ PLÁNĚ
KÁJOV
SOBĚNOV

Liturgické texty - Květná neděle - Svatý týden
I. čtení: Iz 50, 4 - 7 II. čtení: Flp 2, 6 - 11 Evangelium: Mt 26, 14 - 27, 66
oznámení

Milí věřící,
V případě zájmu udílení svátosti nemocných ať naši věřící zavolají na
farní úřad v Českém Krumlově, tel. 724 937 121.
Věřící, kteří mají zájem o svátost smíření, mohou využít příležitost
individuální svaté zpovědi vždy Po, Út, St, Čt, Pá, So v čase od 16:30 do 17:00 hodin
v kostele sv. Víta v Českém Krumlově. Pro starší osoby nad 70 let doporučujeme,
aby individuální zpověď odložili, až to bude možné opět se veřejně shromažďovat.
Více výše – dekret o odpustcích!
Děkujeme za pochopení a vyzýváme všechny ke společné modlitbě, zvláště každý den
od 20:00 hodin.
Vaše duchovní správa
Vzhledem k dané situaci nabízíme našim věřícím možnost sledování mše svaté přes
internet – na www.youtube.com, kde do vyhledávače je potřeba zadat
Římskokatolická farnost-prelatura Český Krumlov. Během svatého týdne budou
přenosy mše svaté takto: Květná neděle – 9:30 hodin; Pondělí, úterý a středa Svatého
týdne – 17:00 hodin; Zelený čtvrtek – 18:00 hodin; Velký pátek – 18:00 hodin; Bílá
sobota – velikonoční vigilie – 20:00 hodin; Slavnost Zmrtvýchvstání Páně – Boží hod
velikonoční – 9:30 hodin.
Dále můžete sledovat TV NOE, zde vám uvádíme časy bohoslužeb:
Neděle 5. dubna 2020 (Květná neděle) 10:00 hodin – mše svatá z Vatikánu.

čtvrtek 9. dubna 2020 (Zelený čtvrtek - dopoledne) 9:30 hodin – mše svatá se svěcením
svatých olejů z Vatikánu.
Velký pátek 10. dubna 2020 – 17:00 hodin Velkopáteční obřady – Památka Umučení Páně
z Vatikánské baziliky. V tento den ve 21:00 hodin Křížová cesta z Kolosea s papežem
Františkem.
Sobota 11. dubna 2020 (Bílá sobota) – 20:30 hodin – Velikonoční vigilie z Vatikánské
baziliky.
Neděle 12. dubna 2020 (Slavnost Zmrtvýchvstání Páně) – 10:00 hodin mše svatá na Boží
hod velikonoční z Náměstí sv. Petra v Římě. V poledne tj. ve 12:00 hodin poselství papeže
Františka – Urbi et Orbi. Toto požehnání městu a světu je spojeno s plnomocnými
odpustky.

