
 

 
 

2. VYDÁNÍ PRO VŠECHNY, KDO NEMAJÍ INTERNET 
 

POŽEHNANÉ VELIKONOCE! 
 

  Milí farníci, Svatým 

týdnem začínáme slavit 

největší svátky v roce, 

Velikonoce. Už jsme se 

smířili s tím, že nebudeme 

moci být v našich krásných 

kostelích, že nebudeme 

moci přistoupit ke svaté zpovědi, uctít kříž, 

obnovit na Bílou sobotu s rozžatou svící svoje 

křestní sliby a přijmout velikonoční svaté 

přijímání. Naši dospělí katechumeni, kteří se 

připravovali a těšili na křest, mají křest 

odložený. Je mnoho věcí jinak, než jsme 

plánovali. Máme možná obavy z budoucnosti. 

Ale naši silou je Ježíš Kristus, náš Vzkříšený 

Pán, který prošel utrpením a zvítězil nad zlem i 

smrtí.  

Dostal jsem už mnoho povzbudivých pozdravů 

od rodin, kde se rodiče s dětmi modlí a tato doba 

je pro ně podnětem k povzbuzení a upevnění 

víry. Posílám vám náměty, jak svátky prožít 

doma ve spojení s Pánem Ježíšem a církví. Jak 

prožít odpuštění hříchů a nahradit mši svatou. 

Říkám nahradit, protože když ji sledujeme 

v přenosu, na mši svaté nejsme, ale děláme, co 

můžeme – duchovně se spojit s obětí mše svaté a 

přijmout Ježíše v duchovním svatém přijímání. 

Stejnou váhu má proto i „domácí bohoslužba“, 

modlitba s četbou Písma. Bylo by chybou říci, 

když do kostela nemůžu, tak jsem omluven. 

Cokoli se pomodlíme doma, nebo budeme 

sledovat v přenosu, je tou nejlepší cestou, jak 

Velikonoce prožít. Vždyť Pán Ježíš je přítomný, i 

k učedníkům vešel zavřenými dveřmi. Přivítejte 

jej každý doma v těchto dnech. 

Pokud je teď v našich srdcích prázdno a smutno, 

že Krista nepotkáváme v kostele a ve svátostech, 

ale pokud naše touha po něm v našich srdcích 

neustále hoří, jsme připraveni začít slavit 

velikonoční svátky.  

Jsme farností Vzkříšeného Krista, uvěřme mu, 

že je s námi v každý okamžik našeho života. On 

nám znovu o těchto velikonocích říká: „Pokoj 

vám!“ Přeji nám všem, abychom tento jeho 

pokoj přijali do svých rodin a našeho osobního 

života.                                                 Váš otec Milan 

PAPEŽ FRANTIŠEK: JAK PROŽÍT 

VELIKONOCE DOMA?  

S křížem a evangeliem. Svatý otce připomněl, že 

„nám Velikonoce připomínají, že Bůh může 

všechno v dobré obrátit.“  

Dále uvedl: „V těchto dnech obav z pandemie, 

jež působí světu tolik utrpení, mohou se mezi 

mnoha otázkami, jež si klademe, objevit také 

takové, které se týkají Boha: jak se Bůh staví k 

našemu utrpení? Kde je, když se všechno hatí? 

Proč rychle nevyřeší problémy? Takové otázky o 

Bohu si klademe.  

… Prospěje nám, budeme-li mlčky hledět na 

Ukřižovaného a dívat se, kdo je náš Pán: Ten, 

který na nikoho neukazuje prstem, ani na ty, kdo 

Jej křižují, nýbrž otevírá náruč všem; nedrtí nás 

Svojí slávou, ale nechává se kvůli nám zdeptat; 

nemiluje nás slovně, ale tiše nám dává život; 

nenutí nás, nýbrž osvobozuje; nejedná s námi 

jako s cizími, ale bere na sebe naši nepravost, 

bere na sebe naše hříchy. A proto, aby nás zbavil 

předsudků o Bohu, hledíme na Ukřižovaného. A 

potom otevřme evangelium. V těchto dnech, 

všichni v karanténě a zavřeni doma, vezměme si 

do rukou obojí: kříž a evangelium. Hleďme na 

kříž a otevřme si evangelium. To bude naše velká 

domácí liturgie v těchto dnech, kdy nemůžeme 

jít do kostela. 

Otevřme v modlitbě svoje srdce, nechme na sobě 

spočinout Jeho pohled a pochopíme, že nejsme 

sami, nýbrž milováni, protože nás Pán neopouští 

a nikdy na nás nezapomíná. S těmito pocity vám 

přeji požehnaný Svatý týden a požehnané 

Velikonoce!" 



Z PASTÝŘSKÉHO LISTU BISKUPA 

VOJTĚCHA 

Víru, kterou jsme přijali od Boha jako dar a se 

kterou jsme se setkali u rodičů nebo u jiných 

lidí, máme prožívat společně. Co to znamená? 

Že si máme navzájem pomáhat podle svých 

schopností, vzájemně se povzbuzovat k životu 

z víry, dělit se s druhými o svoje osobní 

zkušenosti s Bohem, svědčit o jeho kráse a 

dobrotě, společně se modlit a dělat to, co 

máme. A hlavně se nebát. 

V těchto dnech vás více než jindy provázím 

denně v modlitbách a slovy Ježíše Krista 

říkám: Pokoj vám! Nebojte se! 

Ze srdce žehná Váš biskup Vojtěch 

 

VELIKONOČNÍ SVÁTKY DEN PO DNI 

Zelený čtvrtek – Na večer Zeleného čtvrtku 

začíná tzv. Veliko-noční třídenní. Připomínají 

se dvě hlavní události:  

1. Ježíšova večeře na rozloučenou, při níž myje 

apoštolům nohy, ustanovuje tajemství 

eucharistie a zároveň je zrazen Jidášem.  

2. Ježíšova modlitba v Getsemanské zahradě a 

jeho zajetí. Připomeňte si poslední večeři Páně 

a ustanovení eucharistie. Ježíš vzal chléb, 

vzdal díky, lámal ho a dával svým apoštolům 

se slovy: „To je mé tělo, které se za vás vydává. 

To konejte na mou památku!“ Stejně tak vzal i 

kalich, když bylo po večeři, a řekl: „Tento 

kalich je nová smlouva zpečetěná mou krví, 

která se za vás prolévá.“ Buďte s Pánem ve 

svých soukromých Getsemanech. 

Promlouvejte s Bohem jako Ježíš. Pokud se 

nás dotýká strach a úzkost, vidíme, že stejně i 

Ježíš měl strach a trpěl úzkostí, zda to zvládne. 

Ale on přesto důvěřoval svému Otci a šel vstříc 

jeho vůli. Snažme se být jako Kristus a 

důvěřujme Bohu.  

Dopoledne na Zelený čtvrtek se v katedrálách 

setkávají kněží se svým biskupem a obnovují 

své kněžské sliby. Zároveň se světí posvátné 

oleje, které se používají po celý rok při udílení 

svátostí. Letos po dlouhé době, možná i od 

války, se poprvé tato svěcení konat nebudou. V 

tomto dni prosím vzpomeňte také na nás na 

kněze. Prosíme vás o modlitbu. Vzpomeňte na 

všechny kněze, kteří sloužili v naší farnosti. 

 

Velký pátek – nezapomeňte na den přísného 

postu, vzpomeňte na utrpení Pána Ježíše, 

ztište se a pomodlete se doma křížovou cestu 

nebo korunku k Božímu milosrdenství (začíná 

novéna k Božímu milosrdenství). Ježíš šel pro 

nás na Golgotu s trnovou korunou na čele, 

zbičován a plný bolu, k našemu vykoupení. 

Prosme za všechna ta naše trápení, i za 

současné utrpení světa s pandemií.  

Bílá sobota – představte si hrob Pána Ježíše 

a v tichosti tohoto dne si najděte čas na 

modlitbu. Svěřte mu všechny svoje bolesti a 

trable. Jak se setmí, zapalte svou křestní svíci 

(nebo jinou svíci) a obnovme své závazky ze 

křtu, že se zříkáme zla a hříchu a chceme žít 

pro Boha. Ježíš vstal z mrtvých a žije v našich 

srdcích, je naším světlem a my jsme děti Boží!  

Pomodleme se za své kmotry, zamysleme se 

nad svým životem. Jsem Božím dítětem, 

jakým mám být – křesťanem, šířícím radost a 

lásku k bližním?  

Mezi velikonoční zvyky patřilo rozsvítit světlo 

za oknem a případně vystavit obrázek Krista o 

velikonoční noci. Biskupové vyzývají 

věřící, aby na Bílou sobotu po setmění, 

zapálili za okny domovů svíčku, případně 

vystavili obraz Ježíše Krista. Jako křesťanské 

církve v naší zemi se k tomuto zvyku letos 

vrátíme, abychom si připomenuli Ježíšovo 

zmrtvýchvstání. 

Velikonoční neděle – sledujte slavnostní 

bohoslužbu a v duchu starobylé tradice 

požehnejte velikonoční pokrmy.  

Milí farníci, ať radost vzkříšeného Krista 

zůstává ve vašich srdcích nejen v době 

velikonoční. Nemějte strach a modlete se k 

našemu Pánu, jak řekl Svatý otec: „…teď jsme 

na jedné lodi, důvěřujme Bohu, On nás povede 

touto bouří správným směrem.“     Otec Milan 

 

OBNOVA ZASVĚCENÍ BOHU SKRZE 

NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY 

MARIE 

Česká republika se připojila k obnově svěření a 

zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce 

Panny Marie, a to modlitbou, kterou kardinál 

Dominik Duka, přednesl před sochou Panny 

Marie Fatimské v arcibiskupské kapli ve 

středu 8. dubna 2020 v 7.15 hodin.  



SVATÁ ZPOVĚĎ – JAK SE NYNÍ MOHU 

VYZPOVÍDAT? 

Jsme v závěru postní doby a my jsme v tomto 

čase přijímali svátost smíření. Ptáte se, jak se 

mám vyzpovídat, když nemohu navštívit svého 

kněze. Papež František říká: „Je to velmi jasné, 

když nemůžete za knězem a vyzpovídat se, 

mluvte s Bohem. On je Váš Otec. Z celého 

srdce jej proste za odpuštění, vyslovte před 

ním svou lítost. Slibte mu: Jak to bude možné, 

později se vyzpovídám, ale odpust mi už nyní. 

A okamžitě obdržíte opět Boží milost.“ 

Jak přijmout odpuštění hříchů?  

1. Zpytujte své svědomí (použít i zpovědní 

zrcadlo uvedené v kancionálu. Modlitba před 

zpytováním svědomí: 

Bože, Otče nebeský, jsi vševědoucí a znáš mě 

dokonale. Voláš mě, abych zkoumal svůj život 

před tebou a poznal se tak, jak mě znáš a vidíš 

ty. Tvůj Syn, Ježíš Kristus mi svým lidským 

životem ukázal, jak mám žít já, který nesu jeho 

jméno – křesťan. Osvěť svým Duchem můj 

rozum, abych se poznal. Dotkni se mého srdce, 

abych svých hříchů litoval. Daruj mi statečnost 

a pokoru, abych se upřímně vyznal. Pohni mou 

vůlí, abych svá předsevzetí dokázal uskutečnit. 

Dej mi nadšení pro spravedlnost a dobro. 

2. Vyznejte v tichosti své hříchy, jako ve 

zpovědi  

3. Pomodlete se modlitbu vzbuzení 

dokonalé lítosti 

Otče, mám před očima své hříchy. Vidím svou 

vinu. Vidím, jak jsem ze svévole, hlouposti, 

slabosti opustil tvou lásku a poslání, které jsi 

mi svěřil. Vidím, jak jsem nedbal, abych žil 

jako bratr Ježíše Krista ve stálém spojení s 

ním, v připodobňování jemu. Vidím, jak jsem 

porušil svatost tvého lidu, ke kterému jsi mě 

přičlenil. Vidím, co jsem promarnil, ztratil pro 

tebe, pro tvé království, pro sebe. Jak mě to 

mrzí! Zbav mě, Otče, mých hříchů, zbav mě 

toho, že jsem se vzdálil od tebe, od Krista, od 

bratří a sester, od svého poslání. Smiř mě se 

sebou. Nechci už vyměnit svobodu tvého dítěte 

za samotu odloučení, samotu s hříchem. Dej 

mi k tomu, Otče, vůli a vytrvalost.                 

Modlitba Otče náš... Dej mi, Bože, své 

požehnání, chraň mě ode všeho zlého a doveď 

mě do života věčného.  Amen. 

ŽEHNÁNÍ POKRMŮ NA BOŽÍ HOD 

VELIKONOČNÍ 

Žehnání pokrmů připomíná, že společenství se 

Zmrtvýchvstalým Kristem u eucharistického 

stolu má pokračovat doma v hostině lásky. 

Zvláštní symboliku má velikonoční vajíčko – 

symbol života, a velikonoční beránek – symbol 

Zmrtvýchvstalého Beránka Božího. 

Čtení ze svatého evangelia podle Lukáše 

Učedníci se zděsili a ve strachu se domnívali, 

že vidí ducha. Ježíš jim řekl: „Proč jste 

rozrušeni a proč vám v mysli vyvstávají 

pochybnosti? Podívejte se na mé ruce a na mé 

nohy: vždyť jsem to já sám! Dotkněte se mě a 

přesvědčte se: duch přece nemá maso a kosti, 

jak to vidíte na mně." A po těch slovech jim 

ukázal ruce a nohy. Pro samou radost však 

tomu pořád ještě nemohli věřit a jen se divili. 

Proto se jich zeptal: „Máte tady něco k jídlu?" 

Žehnací modlitba (pronáší otec rodiny nebo 

někdo jiný) 

Pane, po svém vzkříšení ses zjevil svým 

učedníkům a jedl jsi s nimi. Také nás zveš k 

svému stolu a slavíš s námi hostinu. Prosíme 

tě, dej, ať i tyto pokrmy jsou nám znamením 

tvého požehnání a tvé lásky. Přijmi pozvání do 

našich domovu. Zůstávej s námi a dej, ať stále 

zakoušíme tvou přítomnost a tvé požehnání. 

Posiluj v našich domovech vzájemnou lásku, 

která pramení z tvého velikonočního vítezství 

nad smrtí, zlem a hříchem. Doveď nás všechny 

až k stolu nebeské hostiny, kde žiješ a kraluješ 

na věky věků. Amen 

VELIKONOČNÍ SVÁTOSTNÉ  

POŽEHNÁNÍ FARNOSTI 

V neděli 12. dubna projedou kněží Slavkovem 

a obcemi mezi 18,00 – 20,00 v čase, kdy 

bývala v kostele adorace. Pojedou bílým autem 

s Nejsvětější svátostí a požehnají vašim 

příbytkům. Trasy budou v co nejvíce ulicích 

(naznačíme jen zhruba trasu): od 18,00 

Slavkov Jiráskova, Tyršova, Sušilova, Zlatá 

Hora, Pod Vinohrady, Čelakovského, 18,15 

Koláčkovo n., Špitálská, Zámecká, Zelnice, 

Slovákova, ČSA, Nádražní, Topolová, 18.30 

Polní, Smetanova, Bezručova, Slovanská, 

Bučovická. 18,45 Němčany, 19,00 

Hodějice, 19,15 Heršpice a Nížkovice, 

19,30 Rašovice a 19,45 Křižanovice. 



KORUNKA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ 

Na Velký pátek začíná novéna k Božímu 

milosrdenství. Korunku se modlíme na 

růženci. Ježíš vysvětluje: nejprve se pomodlíš 

jeden Otčenáš, Zdrávas a Věřím v Boha. 

Potom na zrnkách Otčenáše budeš říkat tato slova: 

„Věčný Otče, obětuji ti tělo a krev, duši a 

božství tvého nejmilejšího Syna a našeho 

Pána Ježíše Krista 

na smír za hříchy naše i celého světa.“ 

Na zrnkách Zdrávasů budeš říkat desetkrát 

následující slova: 

„Pro jeho bolestné utrpení  

buď milosrdný k nám i k celému světu.“ 

Na závěr se pomodlíš třikrát tato slova: 

„Svatý Bože, svatý Silný, svatý Nesmrtelný, 

smiluj se nad námi a nad celým světem.“ 

 
OBNOVA ZASVĚCENÍ BOHU SKRZE 

NEPOSKVRNĚNÉ SRDCE PANNY MARIE 

Česká republika se připojila k obnově svěření a 

zasvěcení Bohu skrze Neposkvrněné Srdce 

Panny Marie, a to modlitbou, kterou kardinál 

Dominik Duka, přednesl před sochou Panny 

Marie Fatimské v arcibiskupské kapli ve 

středu 8. dubna 2020 v 7.15 hodin.  

 

MODLITBA PAPEŽE FRANTIŠKA  

K PANNĚ MARII ZA CELÝ SVĚT 
 

Maria, Ty záříš vždycky na naší cestě 

jako znamení spásy a naděje. 

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných, 

jež jsi u kříže byla připojena k bolesti Ježíšově 

a zachovala svou víru pevnou. 

Ty, Záchrano římského lidu, 

víš čeho nám zapotřebí a jsme si jisti,  

že se postaráš, aby se, jako v Káni Galilejské, 

mohla navrátit radost a veselí 

po této chvíli zkoušky. 

Pomoz nám, Matko Božské lásky, 

abychom se připodobnili vůli Otce 

a učinili to, co nám řekne Ježíš, 

který vzal na sebe naše utrpení 

a obtížil se našimi bolestmi 

aby nás – skrze kříž – přivedl 

k radosti vzkříšení. Amen. 

 

Pod ochranu tvou se utíkáme,  

svatá Boží rodičko ….  

TV NOE – VELIKONOCE S PAPEŽEM 

FRANTIŠKEM 

Zelený čtvrtek 18:00 mše svatá  

Velký pátek      18:00 velkopáteční liturgie 

               21:00 Křížová cesta 

Bílá sobota       21:00 Velikonoční vigilie 

Velikonoční neděle  11:00 mše sv. 

s požehnáním Urbi et Orbi 

Velikonoční pondělí: 10:30 mše sv. z Ostravy 

ŽIVÝ PŘENOS ZE SLAVKOVSKÉ FARNÍ 

KAPLE 

Odkaz na videopřenos www.farnostslavkov.cz 

Zelený čtvrtek   18:00 

Velký pátek     15:00 

Velikonoční neděle      9:00 

Velikonoční pondělí    9:00  

ČESKÁ TELEVIZE ČT 2 

Zelený čtvrtek  17:30 z Brna 

Bílá sobota  20:30 ze Strahova 

SLEDOVÁNÍ MŠE SVATÉ PO 

VELIKONOCÍCH 

TV NOE: Neděle 10,00  pondělí – pátek 12,00    

sobota 18,00 

RADIO PROGLAS:  

Neděle 9,00  pondělí – sobota 18,00 

TELEFON PRO CHVÍLE OSAMĚNÍ 

Když by vám bylo smutno, můžete mi zavolat 

na mobil, najdu si na vás čas: o. Milan – 

604 280 160  

VEČERNÍ SPOLEČNÁ MODLITBA 

KAŽDÝ DEN VE 20.00  

Prosím, modlete se v rodinách za celý svět a 

odvrácení pandemie růženec nebo desátek, 

korunku k Božímu milosrdenství… 

SVÁTOST SMÍŘENÍ A SVÁTOST 

NEMOCNÝCH  

můžete přijmout v případě nutné potřeby na 

telefonické požádání. 

KOSTEL VE SLAVKOVĚ JE OTEVŘEN 

denně 9,00 – 19,00.  

SOUKROMOU MŠI SVATOU slouží každý 

den o. Milan a o. Stanislav na úmysly, které 

jsou zapsány v kalendářích kostelů.  

otec Milan Vavro       604 280 160  

otec Stanislav Pacner    737 509 507 

http://www.farnostslavkov.cz/

