
1 
 

Pozdrav k Velikonocům 2020 
Drazí bratři a sestry, 

dnes, kdy píši tyto řádky, nevím, jak se bude situace vyvíjet, jestli budeme 

slavit Velikonoce společně a bude se číst můj pozdrav. V tyto mimořádné dny se 

situace rychle mění a my jsme odkázáni spíše na rychlé vzkazy prostřednictvím e-
mailu. Těším se na chvíli, kdy Vás budu zvát ke společnému děkování Bohu.  

Dnes prosím: Vezměme tuto situaci tak, že nás rozšířenou nemocí zastavil 

sám Bůh, a ptejme se, co nám tím chce říci. Zastavil naši činnost a vnutil nám 
pracovní klid k soukromým duchovním cvičením a samotu, abychom si udělali čas 

na Boha a vychutnali si jeho přítomnost.  

Už ve Starém zákoně řekl Hospodin lidem mnohokrát, že nestojí o jejich 
dary, ale že chce je samotné. Dnes zastavil naši činnost a my těžko neseme 

například zákazy veřejných bohoslužeb. Chybí nám svátosti. Nechce nám tím Bůh 

říct, že od nás chce, abychom přestali s pouhým zvykem či plněním povinností? 
Abychom, až to bude možné, chodili na bohoslužby daleko častěji? Abychom 

přestali žít pro sebe a podle sebe, že od nás čeká úplné darování sebe Bohu? To 

nepřeháním. Darování se Bohu není jen pro kněze a řeholnice. Jde o odpověď 
pokřtěných na jeho dar nám. On za nás už přece život dal, když zemřel na kříži! 

 Co znamená vzdát se sebe? Nemá Bůh právo chtít, abychom se svobodně 

zřekli svých názorů a postojů, kritik a hádání, a pokorně přijali Boží slovo do 
našich skutků ve vší jeho náročnosti a sjednocování se v lásce s těmi, které pověřil, 

aby mohl být novým způsobem přítomen mezi námi? Zakusíme-li přítomnost 

Zmrtvýchvstalého uprostřed nás, když budeme v jeho jménu – v jeho lásce, 
prožijeme pravé Velikonoce a vítězný Kristus se dá poznat i mnoha lidem kolem 

nás. 

Současná situace ukazuje, jak svět bez lásky snadno propadá strachu, který 
se šíří jako pandemie a ochromuje život. Mysleme na biblické: Láska zahání 

strach. Otevírat se Bohu a nechat Boha milovat skrze nás je nejjistější cestou k 

vítězství nad strachem z nemoci i ze smrti samotné. Jestli se víra projevuje láskou, 
pak skutky lásky posilují velikonoční víru. Čím štědřejší budeme ve skutcích 

lásky, tím víc vyrosteme ve víře.  

Každému z Vás přeji pravou velikonoční radost, která vyrostla z Kristova 
vítězství i v nás samých a všem ze srdce žehnám. 

arcibiskup Jan 

 

ROŠŤÁK 
Zpravodaj farností v Přerově a Předmostí 

Duben 2020 
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PŘÍMÉ PŘENOSY MŠÍ SVATÝCH V PŘEROVĚ 

Svátost smíření v současné době 

Svátost smíření 

Již několik týdnů nemá naprostá většina z nás, v důsledku mimořádných 

opatření spojených s pandemií virové choroby COVID-19, možnost přijmout 

svátost smíření. V této situaci, kdy je skutečně fyzicky nemožné se vyzpovídat, lze 
dosáhnout smíření s Bohem i jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, když je 

vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti zapotřebí, aby 

si věřící, který skutečně lituje svých hříchu, předsevzal, že jednotlivě vyzná hned, 
jak to bude možné, těžké hříchy, které nyní takto vyznat nemůže. 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 smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné 

předsevzetí jít ke svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“. 

 
Za stávající situace není možné, aby se v našich farnostech konalo zpovídání 

před Velikonocemi. Můžete nás – nejlépe telefonicky – kontaktovat a na svátosti 

smíření se individuálně dohodnout. Místem konání takové zpovědi pak nebude 
zpovědnice ani zpovědní místnost, ale zákristie nebo jiný vhodný prostor. Je 

přitom potřeba dodržet zásady opatrnosti a bezpečnostní pravidla (rouška, 

vzdálenost 2 metry). 
 

Kostel svatého Vavřince bude i nadále otevřen k soukromé modlitbě podle 

aktuálního rozpisu. Vždy bude přítomen někdo z duchovních správců farnosti, 
takže bude možné domluvit se na případném udělení svátostí i touto cestou. 

V církvi není dovolena zpověď prostřednictvím elektronické komunikace 

(telefon, internet atd.). Svatý stolec nikdy nedovolil zpověď po telefonu a všechna 

Velikonočních mší svatých z kostela sv. Vavřince v Přerově se můžete 

zúčastnit prostřednictvím přímých přenosů. Mše svaté budou dostupné na 
Facebooku a YouTube Přerovské internetové televize, na webových stránkách 

naší farnosti a vy, kteří máte doma televizní připojení přes kabelovou televizi, 

si je můžete pustit v Televizi Přerov. 
 

PŘÍMÉ PŘENOSY: 

 

Zelený čtvrtek 9. dubna v 17.00 

 
Velký pátek 10. dubna v 17.00 

 
Boží hod velikonoční - neděle 12. dubna v 10.00 
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dosavadní prohlášení jasně zakazují zpověď „na dálku“, přičemž upozorňují, že ve 

virtuálním prostoru „nejsou svátosti“. 

 
Z hodin náboženství si možná vzpomenete na patero církevních přikázání. 

Oficiální výklad třetího přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční 

době.“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání 
Ducha Svatého. Vzhledem k současné situaci je možné pouze duchovní svaté 

přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost.  

 
Příležitost ke splnění tohoto církevního přikázání bude pro všechny po 

ukončení mimořádných opatření spojených s pandemií. Všem bude dána možnost 

k přijetí svátosti smíření (přesunatá „velikonoční zpověď“) a svatého přijímání v 
rámci poděkování za překonání nemoci. 

 

Možnost získání plnomocných odpustků 
 

Apoštolská penitenciárie v pátek 20. března vydala dekret, kterým umožňuje 

získání plnomocných odpustků lidem nakažených koronavirem, těm kteří je 
ošetřují a stejně tak všem věřícím, kteří se za ně modlí. 

 

Ti nejvíc ohrožení mohou získat plnomocné odpustky už po modlitbě 
Vyznání víry, Otče náš a Zdrávas Maria 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 následujících možností: 

návštěva Nejsvětější svátosti, eucharistická adorace, četba Písma svatého po dobu 

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

zemřelých. 

 
Naprostá většina z nás v současné situaci nemá možnost splnit obvyklé 

podmínky pro získání odpustků, protože není možné přijmout svátost smíření ani 

eucharistii, a tak i pro nás platí to, že se máme pomodlit na úmysl Svatého otce a 
vzbudit v sobě touhu po splnění zbývajících dvou podmínek, jakmile to bude 

možné. 
 

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. 
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Zprávy o aktuálním dění v přerovské charitě 

 

Jako mnoho jiných organizací musela i 

Charita Přerova v současném krizovém 

stavu provést některá opatření.  

Například jsme museli 3 z 6 sociálních 

služeb uzavřít. Ostatní služby pokračují 

víceméně bez omezení. Domácí zdravotní a 

hospicová péče omezila rehabilitace u 

klientů, ale zároveň sestřičkám narostla 

poptávka po odběrech, které jindy prováděli 

praktičtí lékaři. Nyní jezdí sestry odebírat 

krev do domácností klientů.  

V Charitní pečovatelské službě zůstaly 

některé pečovatelky se svými dětmi doma, a 

proto jsme museli snížit počet návštěv u 

stávajících klientů, na druhou stranu došlo ke zvýšení počtu rozvážených obědů. 

Občanská poradna a poradna pro dlužníky funguje nadále bez omezení.  

Novou, dočasnou, službou, kterou Charita Přerov nabízí pro seniory a osoby žijící 

osaměle, případně lidi v karanténě domácího prostředí je možnost nákupu 

základních potravin a drogistického zboží nebo vyzvednutí léků v lékárně. Od 17. 

března, kdy služba započala, jsme provedli 26 nákupů 13 domácnostem a vyzvedli 

jsme 11 dodávek léků.  

Dále je možnost si objednat šité roušky, které nám našili dobrovolníci a také město 

Přerov nám dodalo 250 ks roušek. Roušky doručujeme přímo domů a jsou zdarma. 

S distribucí nákupů a roušek nám pomáhají dobrovolníci z řad mládeže 

přerovských farností. 

 

Postní almužna 

Otec arcibiskup rozhodl v současné situaci ohledně Postní almužny takto: 

Pokladničky postní almužny se přinesou až na první veřejnou nedělní mši svatou.  

Jménem Charity Přerov všem zapojeným do aktivity Postní almužny děkujeme! 
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NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 

 

Devítidenní pobožnost začínající na Velký 
pátek nám dává jedinečnou příležitost k získání 

milosti. Přinášíme vám Ježíšova zaslíbení určená 

ctitelům Božího milosrdenství podle Deníku sv. 
Faustyny Kowalské: 1541 Má dcero, vybízej duše k 

modlitbě té korunky, kterou jsem ti odevzdal. Skrze 

modlitbu této korunky rád dám všechno, oč mě 
budou prosit. Když se ji budou modlit i zatvrzelí 

hříšníci, naplním jejich duše pokojem a hodina jejich 

smrti bude šťastná. Napiš pro zarmoucené duše: až 
duše uvidí a pozná velikost svých hříchů, až se před 

jejím zrakem otevře celá propast ubohosti, do které 

se ponořila, ať nezoufá, ale ať se s důvěrou vrhne do 
náruče mého milosrdenství, jako dítě do objetí 

milované matky. Tyto duše mají prvenství v nároku 

na mé slitovné Srdce, mají prvenství v nároku na mé 
milosrdenství. Řekni, že žádná duše, která vzývala 

mé milosrdenství, se nezklamala, ani nebyla 

zahanbena. Mám zvláštní zalíbení v duši, která uvěřila v mou dobrotu. Napiš, že 
když se tuto korunku budou modlit u umírajících, postavím se mezi Otcem a 

umírající duší ne jako spravedlivý soudce, ale jako milosrdný Spasitel. 
 

ŽEHNÁNÍ POKRMŮ 

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala 

požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce 
– symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma 

může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení 

svěcenou vodou.  Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 
9,1–3, Lk 11,9–13  

 

Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů: 

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 směrovalo k tvé oslavě. 

Skrze Krista, našeho Pána. 

Amen. 
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Arcibiskupství olomoucké a Cyrilometodějská teologická fakulta Univerzity 

Palackého Vám nabízí  

DUCHOVNÍ A PSYCHOTERAPEUTICKOU POMOC NA TELEFONU  

Touto službou na telefonu chceme vytvořit bezpečný prostor vám, kteří jste se v 

důsledku nucené karantény a z ní vycházejících opatření dostali do psychické 

nepohody a míra vašich obav a úzkostí přesahuje pro vás únosnou mez. Také v 

případě, kdy potřebujete duchovní podporu či povzbuzení, využijte nabízených 

kontaktů. K dispozici vám jsou odborníci několika oborů, kteří se při telefonickém 

rozhovoru s vámi budou snažit zvládnout vaši nastalou situaci či vás nasměřují tak, 

aby vám bylo v dané situaci co nejlépe pomoženo. Pomoc nabízíme na základě 

telefonického rozhovoru, a to na uvedených telefonních číslech. Nedovoláte-li se 

na vámi vybrané číslo, volejte na jiné z uvedených: 

Duchovní a psychoterapeutická pomoc  

P. Lukáš Engelmann, kněz, psychoterapeut, 731 402 155  

P. Jindřich Kotvrda, kněz, psychoterapeut, 739 389 136 (9-17 hod.)  

P. Roman Macura, kněz, psychoterapeut, 603 787 013  

 

Duchovní pomoc  

S. Lucie Cinciálová, řeholnice, 731 600 081  

S. Klára Maliňáková, řeholnice, psychoterapeut pod supervizí, 731 646 963  

Dominik Opatrný, teolog, nemocniční kaplan, 733 741 700  

P. Pavel Stužka, kněz, 731 621 190  

P. Václav Tomiczek, kněz, nemocniční kaplan, 733 741 700  

 

Psychoterapie  

Kateřina Hamplová, krizová intervence, 775 115 446  

Richard Kořínek, psychoterapeut, 604 777 004  

Arnošt Krtek, psychoterapeut, 722 667 878  

Růžena Krtková, psychoterapeut, 722 667 878  

Zdeněk Meier, psychoterapeut, 603 496 710  

Markéta Pešoutová, psycholog, 722 667 878  

Petra Potměšilová, psycholog, 603 293 252  

Peter Tavel, kněz, psychoterapeut, 777 443 143  

Carmen Švýcarská, psychoterapeut, 604 322 522  

Kristýna Černíková, krizová intervence, 602 349 782  

 

Poradenství pro rodiče  

Marcela Anežka Kořenková, psychoterapeut a koordinátor projektu, 733 522 339  
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Otevírací doba kostela sv. Vavřince v době tridua 

• Zelený čtvrtek od 18.00 do 21.00, 

• Velký pátek od 18.00 do 21.00, 

• Bílá sobota od 8.00 do 18.00. 
 


