
 

 
VYDÁNÍ PRO VŠECHNY, KDO NEMAJÍ INTERNET 

 

     Milí farníci, zvláště vy starší, kteří se 

nemůžete spojit s farností a kněžími přes 

internet. Chci vás v této, pro nás nelehké 

době, pozdravit a potěšit, sdělit něco k životu 

nás věřících, když nemůžeme chodit do 

kostela, nebo zatím já nemohu navštívit vás. 

Všichni už jsme si zvykli na tento zvláštní 

způsob života. To, co bylo pro nás běžné, dělat 

nemůžeme. My věřící však máme určitou 

výhodu – Pán Bůh je s námi všude a vždycky, 

tedy i v této chvíli. S ním můžeme přemáhat 

smutek, osamělost a špatnou náladu. Každý 

den se s otcem Stanislavem modlíme a 

sloužíme mši svatou za vás, vaše rodiny a 

celou farnost, za vaše úmysly, za odvrácení 

nákazy, za zdravotníky, lékaře a lidi, kteří 

pomáhají. 

     Prožíváme postní dobu a připravujeme se 

na Velikonoce. Ještě nevíme, jak vše bude dál, 

ale můžeme si poradit. Nemůžeme na mši 

svatou, můžeme se spojit přenosem v televizi. 

Modlit jsme se doma mohli vždycky, teď se 

ale můžeme modlit více, a je to moc potřeba – 

za naše rodiny, vlast i celý svět. Tato vážná 

doba si žádá o naše modlitby, zvláště ve 20 

hodin se všichni v rodinách máme modlit 

růženec za odvrácení epidemie. Ale také za 

naše obrácení k Bohu, ve kterého jsme víru 

postupem času ztráceli. Nemůžeme ke svaté 

zpovědi, jsme odkázáni na lítost a prosbu za 

odpuštění, a jak řekl Svatý otec František, 

Bůh Otec nám odpustí, a až budeme moci ke 

svaté zpovědi, tak mu to tam znovu vyznáme. 

Nemůžeme ke svatému přijímání, máme 

možnost přijímat Pána Ježíše v duchovním 

svatém přijímání – modlitbu připojuji na 3. 

straně.  

     Kdykoli se křesťanům stalo něco špatného, 

vždycky z toho získali něco dobrého, když to 

přijali s vírou. Zůstali jsme například spolu ve 

svých rodinách a teď na sebe máme více času. 

Pozvěte k modlitbě ve 20 hodin vaše doma, i 

když se s vámi dlouho, nebo ještě nikdy 

nemodlili. Třeba jen Otče náš a Zdrávas. 

Můžete si také víc povídat se svými dospělými 

dětmi nebo vnoučaty, zavzpomínat, jak to 

bylo dříve, nebo si prohlížet fotografie. 

     Co by vás mohlo ještě potěšit, tak každou 

neděli mezi 19,00 – 20,45 hodinou, v čase, 

kdy bývala v kostele adorace, projíždíme 

kolem vašich domů bílým autem s velebnou 

svátostí a žehnáme vašim příbytkům 

(od 19,00 Slavkov, 19,45 Němčany, 20,00 

Hodějice, 20,15 Heršpice a 20,30 Nížkovice).  

A jak my kněží žijeme v této době? Jsme 

hodně času na faře, více se modlíme, 

dopoledne máme mši svatou, sice v prázdné 

kapli, ale jsme spojeni s vámi a myslíme na 

vás. Posíláme vám v závěru mše sv. 

požehnání, stejně tak žehnáme celé farnosti 

Nejsvětější svátostí večer v 19,00 hodin. To se 

pak ve 20,00 spolu zase modlíme. Přes den 

máme práci hlavně kancelářskou a na 

počítači, to, co se během roku nestihlo 

dodělat. Otec Stanislav pracuje pro studenty a 

na dálku vyučuje. No a taky střídavě vaříme 

obědy, někdy je to pokus, ale vždy to bylo tím 

druhým hodnocené jako „výborné“.    

     Na závěr vás může povzbudit slovo žalmu, 

že se na Boha můžeme spolehnout, pokud se 

nás ujímá strach nebo nejistota budoucnosti: 

"Vede mě po správných cestách pro svoje 

jméno. I kdybych šel temnotou rokle, 

nezaleknu se zla, vždyť ty jsi se mnou. Tvůj 

kyj a tvá hůl, ty jsou má útěcha". 

     Milí, chci vás znovu povzbudit, nemějte 

strach, Vzkříšený Pán Ježíš je s námi všude, 

bude s námi i v našich domovech, při naší 

rodinné nedělní bohoslužbě a denní společné 

modlitbě celého světa za odvrácení pandemie. 

Přeji vám všem hodně Božího požehnání a 

ochrany Panny Marie.    otec Milan Vavro 



 

Duchovní svaté přijímání  

 

Pane Ježíši Kriste, věřím,  

že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější 

svátosti přítomen jako Bůh a člověk. 

Věřím, že mě miluješ. 

Také já tebe chci dokonale milovat,  

ale co mohu, Pane, bez tebe? 

Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. 

A protože tě právě nyní nepřijímám  

v oltářní svátosti, 

prosím, přijď ke mně aspoň duchovně  

a učiň si u mě příbytek. 

Pane, zůstaň se mnou a nedopusť,  

abych se od tebe odloučil. Amen. 

 

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 ….  

 

Slovo Svatého otce Františka (Urbi et 

orbi, pátek 27. 3.) 

„Kolik otců, matek, prarodičů a učitelů 

ukazuje našim dětem nepatrnými všedními 

gesty, jak čelit a překonat krizi novým 

uzpůsobením zvyklostí, pozvednutím zraku a 

podnětem k modlitbě. Kolik lidí se modlí,  

 

 

obětuje a přimlouvá za dobro všech. 

Modlitba a tichá služba jsou naše vítězné 

zbraně. 

»Proč se bojíte? Proč ještě nemáte víru?« ... 

Vždyť v tom je Boží moc, že obrací v dobro 

všechno, co se stane, i to nepěkné. On vnáší 

klid do našich bouří, protože s Bohem život 

nikdy neumírá.“ 

 

Telefon pro chvíle smutku a osamění 

Když by vám bylo smutno, můžete mi zavolat 

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

604 280 160  
 

Sledování mše svaté v televizi NOE: 

Neděle 10,00  pondělí – pátek 12,00        

sobota 18,00 

Buďme pozorní, nekonejme při tom žádné 

práce, můžeme zpívat písně - jako bychom 

byli na mši svaté v kostele. 
 

Sledování mše svaté v radiu Proglas: 

Neděle 9,00       pondělí – sobota 18,00 
 

Večerní společná modlitba každý den 

ve 20 hodin  

za celý svět (Růženec nebo desátek, nebo 

Korunka k Božímu milosrdenství, Otče náš a 

Zdrávas…). Biskup Vojtěch vyzývá: „Prosím 

každého z vás, abychom se spojili každý 

večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence. Ať 

je tato modlitba nesena úmyslem na 

zastavení pandemie koronaviru a k ochraně 

našich rodin.“ 
 

Svátost smíření můžete přijmout: 

v případě nutné potřeby na telefonické 

požádání v kostele ve Slavkově. Čas zpovědi si 

dohodnete s námi kněžími.  
 

Kostel ve Slavkově je otevřen  

každý den 9,00 – 19,00.  
 

Každý den slouží kněží o. Milan a  

o. Stanislav mši svatou soukromě na 

úmysly, které jsou zapsány v kalendářích 

kostelů.  

o. Milan Vavro 604 280 160  

o. Stanislav Pacner 737 509 507 


