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Na vlně pomoci proti bezmoci!
Česká biskupská konference, jako zřizovatel Charity ČR, jednoznačně podporuje
vyhlášenou Sbírku pro Česko: Na vlně pomoci proti bezmoci. Čeští a moravští
biskupové proto vyzývají věřící, aby dle svých možností, na tuto sbírku přispěli.
Katolická církev se tak v této zcela mimořádné situaci aktivně hlásí na pomoc
společnosti a státu, a chce podpořit finančně ty, kteří to nyní nejvíce potřebují.
„Protože se v kostelích nekonají veřejné bohoslužby, nejsou ani kostelní sbírky.
Z toho důvodu organizuje církev pomoc nejpotřebnějším u nás prostřednictvím
Charity,“ říká olomoucký arcibiskup Jan Graubner, místopředseda ČBK a předseda
Komise pro Charitu.
Sbírka je dle Charity ČR „určena na přímou finanční pomoc lidem, kteří kvůli
pandemii onemocnění covid-19 a s tím spojenými vládními opatřeními přišli
o peníze nutné k zajištění základních životních potřeb. Vybrané peníze budou
použity na přímou pomoc lidem v nouzi, v kritické životní situaci, dětem a matkám
s dětmi, těžce nemocným, lidem bez domova a bez přístřeší, opuštěným nebo
starým lidem, kteří se v této výjimečné situaci ocitli v tísni.“
Číslo sbírkového účtu: 44665522/0800 VS: 90619
DMS ve tvaru CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777
DMS ve tvaru TRV CHARITAPOMOC 30, 60 nebo 90 na číslo 87 777
Je možné také přispět platební kartou pomocí portálu DARUJME
https://www.darujme.cz/projekt/1202849
Peníze získané z veřejné sbírky budou průběžně rozdělovány konkrétním
potřebným lidem na základě zmapování jejich nepříznivé situace prostřednictvím
tzv. sociálního šetření, které provádějí sociální pracovníci sítě Charity po celé České
republice.

Sbírka pro Svatou zemi
Nový termín sbírky pro Svatou zemi (původní termín na Velký pátek) je stanoven
podle informace prefekta kongregace pro východní církve na neděli 13. září 2020
(den před svátkem Povýšení svatého Kříže).
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Velikonoce 2020

MIMOŘÁDNÉ ČÍSLO

Otvírací doba
Vážení farníci, milí přátelé,
Rád bych Vám ve Svatém Triduu umučení a zmrtvýchvstání našeho Pána sdělil
ještě několik informací, které nestačilo zachytit naše předchozí řádné číslo
Zpravodaje. Především však bych Vám doporučil přečíst si znovu krásný příběh
z odpoledne Velikonoční neděle (Lk 24,13-35), v němž evangelista Lukáš zobrazil
nejen cestu učedníků do Emauz, ale i naši cestu pozemským životem. Ať si znovu
připomeneme, že s námi jde Kristus Zmrtvýchvstalý, ten který zapaluje srdce
a dodává odvahu a energii. Proměnil dva zklamané a vyhořelé poutníky, jimž se
zbortily všechny plány a představy, kteří se pochmurně vlekli cestou pryč od všech
nadějí, ve dva nadšené a odvážné svědky velikých Božích skutků. Ani my nejsme
Bohem zapomenutí, ani nás Ježíš neopouští, ani my nemusíme rezignovat, i když se
nám hodně věcí v životě převrátilo naruby, i nám dává poslání být svědky jeho
vzkříšení a vítězství nad veškerou bolestí, hříchem a smrtí. I nyní platí Ježíšova slova:
„Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi“ a „Já jsem s vámi po všechny dny až
do konce světa.“
P. Ivo Prokop, probošt

Jak již jsme informovali v minulém čísle Zpravodaje, bude proboštský chrám
otevřen pro soukromou modlitbu v následujících hodinách:
Na Zelený čtvrtek 9. 4. od 15.00 do 17.00 hod.
Na Velký pátek 10. 4. od 10.00 do 12.00 hod. a od 17.00 do 19.00 hod.
Na Bílou sobotu 11. 4. od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.
Na Boží hod velikonoční 12. 4. od 10.00 do 11.00 hod. a od 14.00 do 15.00 hod.
Na Pondělí velikonoční 13. 4. bude kostel otevřený pouze od 10.00 do 11.00 hod.
Vzhledem k nutné přípravě přímých přenosů bohoslužeb může dojít k případným
omezením otvírací doby.
Prosíme návštěvníky kostela, aby dodržovali náležitou bezpečnou vzdálenost
od sebe a omezili dobu pobytu v kostele s ohledem na další zájemce o modlitbu.
Není vhodné být přítomen po celou otvírací dobu.
Děkujeme za pochopení.

Upozornění:
Velikonoční bohoslužby
Velikonoční bohoslužby budou slouženy bez účasti veřejnosti, ale (pokud
technika dá) je bude možné shlédnout v přímém přenosu prostřednictvím internetu
na stránkách proboštství a to v následujících časech:
Zelený čtvrtek, památka Poslední večeře Páně 9. 4. – 18.00 hod.
Velký pátek, památka Umučení Páně 10. 4. – 15.00 hod.
Bílá sobota, velikonoční vigilie 11. 4. – 20.00 hod.
Neděle, Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 12. 4. – 9.00 hod.
Pokud by se přímé přenosy z technických důvodů nepodařilo realizovat, budou
na stránkách proboštství k dispozici alespoň kázání k jednotlivým dnům, jako tomu
bylo o předchozích nedělích.

Vzhledem k tomu, že o Bílé sobotě není dovoleno udílet svátosti (s výjimkou
svátosti smíření), nebude 11. 4. v době otevřeného kostela rozdáváno svaté
přijímání.

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 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

