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Prohlášení českých a moravských Připojme se k těm, kteří se už začali
biskupů k mimořádnému opatření spojovat každý večer ve 20 hodin
v modlitbě za ukončení epidemie, za
vlády ze dne 12. března 2020
všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé
Drazí věřící,
situaci rozhodují o osudech lidí, za
v souvislosti s nouzovým stavem, vy- překonání strachu, za pomoc pro
hlášeným dnes Vládou ČR, kdy je všechny zasažené, za odpuštění
omezen počet účastníků shromáž- hříchů i usmíření Boha, za to,
dění, včetně náboženských na 30 abychom
byli
opravdovými
osob, se prakticky ruší veřejné boho- křesťany, kteří nejen věří v život
služby a další církevní akce.
věčný, ale také s ním počítají,
Toto opatření je zcela mimořádné, a abychom byli svědky a prostředníky
vyžaduje si tedy mimořádná řešení. Boží lásky. Společná modlitba je nejVšichni věřící jsou z tohoto důvodu silnější zbraní, kterou máme.
svými
biskupy
do
odvolání Mysleme na předky, kteří vyprosili
dispenzováni od fyzické účasti na ne- ukončení moru a z vděčnosti pak stadělních bohoslužbách. Bohoslužby je věli mariánské sloupy a kostely.
možné sledovat ve sdělovacích Každý podle svých možností se zaprostředcích a den Páně slavit pojme aspoň modlitbou Otče náš a
v
rodinném
kruhu.
Zůstává Zdrávas Maria, či korunkou k Bozachována možnost individuálního žímu milosrdenství nebo Růžencem.
přijetí svátostí v kostelích, které Žehnáme Vám i Vašim blízkým!
zůstanou v rámci možností otevřeny. Jménem biskupů České biskupské
Sledujte rovněž další informace ve konference
svých diecézích, kde budou opatření
konkretizována.
Mons. Jan Graubner, arcibiskup oloVyzýváme k zachování klidu, moucký, místopředseda ČBK
k připravenosti pomoci potřebným, a
především k modlitbě.

Závazné rozhodnutí diecézního 4. Technicky zdatnější správci
biskupa V Hradci Králové dne 12. farností mohou zajistit přenosy jimi
března 2020
sloužených bohoslužeb prostřednictvím sociálních sítí či jinak, čímž
Bratři a sestry v Kristu,
přispějí k tomu, aby farní
z
důvodu
rychlého
vývoje společenství bylo alespoň takto
bezpečnostní situace v souvislosti shromážděno kolem oltáře svého
s vládním vyhlášením stavu nouze, chrámu. Pokud tak neučiní, farníky
které dnes odpoledne vstoupilo vhodně informují o jiných on-line
v platnost na celém území České re- přenosech bohoslužeb, jejichž sepubliky, jsem nucen rozhodnout znam je k nalezení například zde:
následovně:
https://www.mseonline.cz.
5. Duchovní správce, spolu s oprávněnými pomocníky zajistí pastorační
I. Závazná pravidla
1. Od dnešního odpoledne, čtvrtku péči o nemocné. Je třeba dbát mimo12. března t. r., se až do odvolání ruší řádných hygienických opatření a
všechny (tedy nejen nedělní) Nejsvětější Svátost podávat jen na
bohoslužby, společné pobožnosti, ruku.
duchovní obnovy, modlitební setkání 6. Správci farností mohou vhodným
a jiná shromáždění v kostelích, způsobem zpřístupnit chrámy k indikaplích a ostatních veřejných prosto- viduální modlitbě či adoracím
rách na území Královéhradecké jednotlivých věřících, dbaje na to,
diecéze. Výjimkou jsou bohoslužby aby se v nich najednou neshromažuvnitř stálých komunit (řeholní ďovalo více než 10 osob;
společenství), jež nemají povahu 7. Kropenky u vstupu do kostelů
veřejných shromáždění.
budou viditelně zakryty, aby do nich
2. Kněží budou sloužit Mše svaté nikdo nevkládal ruce.
soukromě, tedy bez účasti lidu a na
úmysly, na které by byly slouženy II. Automatický dispenz
veřejně.
Všem věřícím na území Královéhra3. V případě udělování svátostí decké diecéze uděluji dispenz od
jednotlivcům, je povolena účast jen povinné účasti na nedělní bohoslužbě
nejužšího rodinného kruhu, do s výše uvedeným doporučením
vládou stanoveného maximálního sledovat přenos z bohoslužby na
počtu účastníků. Totéž pravidlo dálku, včetně duchovního přijímání,
nechť je aplikováno i na pohřby.
a v rámci možností zapojení se do

řetězce modliteb. Za mimořádně
přínosnou zde považuji modlitbu
Růžence s pokornou prosbou za
obrácení, za odpuštění hříchů, a za
posilu nemocných a těch, kdo o ně
pečují. Toto rozhodnutí nahrazuje
všechna má dřívější rozhodnutí ze
dne 10. března 2020, vztahující se na
věřící i na duchovní.
Bratři a sestry v Kristu, všem Vám
ze srdce žehnám a svěřuji Vás pod
mateřskou ochranu Panny Marie.
Děkuji Vám za spolupráci a
trpělivost při přijetí uvedených
omezení a prosím Vás o další
duchovní spojení modlitbou.
V Kristu Váš
královéhradecký

Proto až do odvolání se v kostele
Nanebevzetí P. Marie v Trutnově,
v kostele sv. Petra a Pavla v Poříčí
a v kostele Nejsvětější Trojice
v Žacléři nebudou konat žádné bohoslužby.
ICLic. ThLic. Ján Kubic - arciděkan

jeho. Je tedy pravým Bohem a
zároveň Spasitelem, který se s námi o
něj dělí.
(P. Jiří Pilz)

Text nám chce představit Ježíše jako
Božího Syna a Spasitele. Bůh skrze
něho uskutečňuje své vroucí přání a
touhu obdarovat člověka životem. Ježíš té ženě říká: „Když bys znala, co
dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys
mu dala napít, požádala bys ty jeho, a
on by ti dal vodu živou.“ A co víc:
„Voda, kterou člověku dám, stane se
v něm pramenem vyvěrajícím
k životu věčnému.“ (Jan 4, 10.14).
Boží touha člověka obdarovat je tak
mocná, že mu nechce dát pouze vodu,
jakési pomyslné drobky, které
odpadnou z Božího stolu (srv. Luk
16, 21). Chce ho rovnou učinit
pramenem,
aby
mohl
být
životodárnou vodou plně prostoupen
a neustále sycen. Platí však, že
vlastním pramenem života je pouze a
toliko Bůh. Nejde to tedy jinak, než
že člověka zbožští. Spojí se s ním.
Promění ho způsobem, kdy jeho
srdce naplní sebou samým. Jestliže
Ježíš může tento božský pramen
předat, pak to znamená, že je i plně

Evangelizační úmysl

K nedělním textům
Kdybys znala, co dává Bůh

Jan Vokál biskup

Z důvodů vyhlášení nouzového stavu
vládou ČR rozhodl diecézní biskup
Mons. Jan Vokál o zrušení všech
(tedy nejen nedělních) bohoslužeb,
společných pobožností, duchovních
obnov, modlitebních setkání a jiných
shromáždění v kostelích, kaplích a
ostatních veřejných prostorách na
území Královéhradecké diecéze.
Toto nařízení trvá až do odvolání.
Kněží budou sloužit Mše svaté
soukromě, tedy bez účasti lidu a na
úmysly, na něž by byly slouženy
veřejně.

„zdroj vody živé“. Tímto typem
studny byla i studna Jákobova.
V evangelním příběhu je pak voda
zástupným vyjádřením pro život. Mít
vodu znamená mít život. Vlastnit
živou studnu pak znamená mít přímo
jeho zdroj. V duchovním smyslu tedy
mít život v nejvyšší kvalitě, který je
bez konce.

V evangeliu uslyšíme Ježíše, jak
rozmlouvá se samařskou ženou u
Jákobovy studny. Hovoří spolu o
„živé vodě“. Izraelská zem nebyla na
vodu příliš bohatá. Využívali zde
proto každou její kapku. Používali
dva druhy studní. Jeden se podobal
zapuštěné cisterně, která sloužila
k zachytávání vody dešťové nebo ke
kondenzaci vláhy z půdy. Druhým,
mnohem cennějším, pak byla studna,
která měla svůj vlastní pramen. Byla
též označovaná jako „živá studna“ či

Apoštolát modlitby
-březen

Katolíci v Číně
Modleme se, aby církev v Číně vytrvala ve věrnosti evangeliu a rostla v
jednotě.

Národní úmysl
Za farní společenství – ať jsou na
přímluvu sv. Vojtěcha dobrým zázemím pro hledající, katechumeny,
trpící a nemocné.

