Římskokatolická farnost Žarošice
696 34 Žarošice 51
IČ 65744144

tel.518 631 616
E-mail zarosice@dieceze.cz

V Žarošicích dne 5. dubna 2020
Drazí farníci!
Vstupujeme do Svatého týdne, nejposvátnější doby křesťanů. Letos docela jinak.
Nemůžeme Velikonoce slavit společně ani v kostele, ani návštěvami v rodinách,
mnohými zvyky. Chtělo by se říct, že budou tyto svátky smutné. Ale to nesmíme
dopustit, vždyť jejich náplň vede skrze bolest k radosti. Ano, letošní Velikonoce budou
tiché, skromné, ale reálné. Kristus vpravdě vstal z mrtvých!
S otcem Štěpánem každý den sloužíme soukromě v našem farním kostele mše
svaté na Vaše úmysly, každý večer v 20.00 h. se před oltářem Divotvůrkyně Moravy
modlíme se Svatým otcem a s vámi za zastavení pandemie a myslíme na vás. Díky
našim šikovným ministrantům se podařilo zprovoznit internetové vysílání bohoslužeb
z našeho kostela. Nejsnáze je najdete na www.mseonline.cz. Informace o přenosech
budou bývat i na týdenních ohláškách.
Vzhledem k podmínkám nouzového stavu není možné ani slavit svátost smíření
běžným způsobem, ale využijte závěr postní doby ke zpytování svědomí
(doporučujeme, abyste si svoje vyznání napsali písemně), a pak před křížem vzbudili
dokonalou lítost, v níž poprosíte Boha z lásky k němu za odpuštění. Zároveň poděkujte
za jeho dobrotu, že za nás vydal svého Syna, abychom mohli být smířeni s Bohem.
Lístek s vyznáním svých hříchů si uschovejte na diskrétním místě. Až bude možné opět
udělovat svátost smíření, pomůže vám při vyznání hříchů. Dokonalá lítost nad hříchy
s vůlí vyznat se z nich, jak to bude možné, působí okamžité odpuštění.
Požehnané ratolesti budou k rozebrání o Květné neděli odpoledne během
adorace ve farním kostele v Archlebově. Obřady Zeleného čtvrtku a Velkého pátku
přenášené internetem ze Žarošic začnou v 18.00 h. Na Bílou sobotu bude farní kostel
otevřen od 8.00 do 11.00 h. k soukromé modlitbě „u Božího hrobu“, kterým bude
svatostánek na hlavním oltáři. Při návštěvě dodržujte od sebe patřičný odstup a další
hygienická pravidla.
Velikonoční vigilie začne v Žarošicích v netradiční dobu ve 4.00 h. ráno. Po mši

svaté s Nejsvětější svátostí projdeme vesnicí, abychom požehnali všem jejím
obyvatelům, a poté pojedeme i do všech námi spravovaných obcí a u kostelů udělíme
svátostné požehnání i tamním občanům. Navrhuji, abyste se k nám připojili tím, že do
okna svých domovů dáte hořící svíci jako symbol bdění a radosti ze zmrtvýchvstání
našeho Spasitele.
K velikonočnímu svátečnímu stolu patří i požehnané pokrmy. Žehnat může
každý křesťan, proto přidávám návrh modlitby, kterou můžete začít nedělní oběd.
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.

Víme, že pandemie a následná opatření tvrdě dolehla na každého z nás. A to i po
stránce ekonomické. Vzhledem k tomu, že nejsou sbírky v kostele (a ještě asi hodně
dlouho veřejné bohoslužby nebudou), prosím o podporu přímo na účet naší farnosti
4981138389/0800. Předem děkujeme za každý váš dar, který pomůže farnosti v této
neplánované situaci. Pokud by někdo potřeboval potvrzení o daru na odpočet z daní,
rádi je na požádání vystavíme.
Modlitbou zůstáváme spojeni s vámi a přejeme milostiplné Velikonoce každému
z vás. Ať slavné Kristovo vzkříšení, naši tmu ve světlo promění!
P. Josef a P. Štěpán
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