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Přeji vám duchovní radostné vědomí, že Ježíš není daleko.  
Je s námi, není mrtev, je živý. I v této době zkoušek naší jistoty se 
opírejme o největší jistotu – Ježíše. A prosme jej: „Dopřej, Pane,  

aby se již brzy světlo vzkříšení z nouzové situace plně rozsvítilo.“ 

Žehná P. Josef Jelínek 

  

 



2 
 

POZDRAV OTCE JOSEFA 

Milé sestry a bratři, 
 

srdečně Vás zdravím večer prvního pátku, ve kterém je vždy 
prezentováno Ježíšovo Srdce. Tento pátek je letos vsazen před Svatý 
týden, který přinese velikonoce.  

Letos budou tyto svátky bez přímé účasti lidí. Je to zvláštní 
situace, kterou nikdo z nás nezažil. Přibrzdil se „vnější“ život naší víry a 
klade se důraz na naše nitro. Je zde šance k posílení hloubky našeho 
vnitřního postoje. 

Pán Ježíš prohlásil: „Přišel jsem na tento svět, aby ti, kdo nevidí, 
viděli a kdo vidí, byli oslepeni“ Zvláštní zaslíbení. Jak tomu rozumět? 
Možná nám pomůže přirozená představa. Když se ocitneme v šeru, nebo 
ve tmě a dobře nevidíme, většinou se snažíme najít světlo, abychom se 
mohli zorientovat. Jenže může i nastat situace, kdy si v šeru, či přítmí 
nakonec zvykneme. Pak si ani nedostatek světla nemusíme uvědomovat. 
Vidíme jen kousek před sebe, ale zas tak příliš nám to momentálně 
nevadí. Normální světlo nás pak paradoxně oslepuje. 
 Celé evangelium mluví o tom, že Ježíš je světlo. Světlo je 
symbolem života a naděje, radosti a svobody. Vzkříšený Kristus - Světlo 
bude i letos naší radostí o velikonocích. A my máme možnost hledat 
světlo, to znamená volat a zvát Ježíše do našeho potemnělého světa i 
života. Temnota strachu, nejistoty a vyčerpání na nás sice při současné 
pandemii útočí velmi intenzivně, ale - Nebojme se přijít ke Světlu! 

 Budeme mít možnost duchovně propojit Ježíšovu osamělost s tou 

naší. Odevzdáme Bohu v modlitbě svou bezradnost, strach, prognózy a 
zdánlivé jistoty. Od Zeleného čtvrtku přes Velký pátek spolu doplujeme 
ke Vzkříšenému Světlu. 

 Doma si můžete připravit na Velký pátek kříž k uctění a na Bílou 
sobotu pak svíci k obnově víry. Naši biskupové nás vybízejí, abychom 
pak hořící svíci dali po setmění do oken, anebo obraz Ježíše Krista, který 
této noci vstal z mrtvých. Je stará velikonoční tradice, kterou bychom 



3 
 

tak dali najevo, že Ježíš je světlem našeho života, světlem, které nezná 
západu, jak o tom s rozechvěním zpíváme.  

 Kéž Kristovo vzkříšení Vaše rodinná zázemí ve světlo promění. 
Kéž je Kristus ve vašich domovech doma. Kéž prozáří vaše touhy po 
svátostech jistotou, že vás neopouští. To Vám s doprovodným 
požehnáním přeji a za to se budu o velikonocích modlit.                                    

 

  Žehná a všechny zdraví P. Josef 
 

 

PS:  Zdravím také všechny děti, mladé a biřmovance!  
 

 Vím, že velikou školou pro vás všechny bude modlitba ve vaší 
rodině a společné prožívání mše sv. v trochu jiných lavicích přes media. 
Přes media VFM budou nabízeny pro děti prvního sv. přijímání krátká 
videa k přípravě. Můžete se na to kouknout a oživit si, co už víte. Pro 
ostatní děti se tam také něco najde. 

Všechny přípravy na svátosti se budou odvíjet od současné situace 
podle toho, jak se budou měnit nařízení vlády ČR a co nám sdělí naši 
biskupové. 

Zatím zůstává ve hře možnost křtu dospělého na vigilii svatodušní 
a Svaté přijímání dětí v poslední neděli v květnu, které se může také 
přeložit na podzim. Dostal nebo dostane se k vám dárek v podobě knížky 
a otázky, které si můžete s rodiči procházet. Když budete nějakou otázku 
už umět i modlitby, udělejte si u otázky nějakou značku – třeba malého 
„smajlíka“. 

Biřmovanci – příprava bude probíhat dále „online“ s vedoucími 
skupin.  Můžete se sdílet něco si k tématům přeposlat a povzbudit se. 
Slavnost biřmování v říjnu na podzim je stále v platnosti. Hned jak to 

půjde, společně se setkáme.                                                                                                  
 

Myslím na vás a žehnám.  P. Josef 
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POZDRAV OD VFM 

Milí farníci, 
I mladí z Vnorovské farní mládeže Vás 

chtějí v těchto nelehkých časech povzbudit. 
Chceme se stále zapojovat do života farnosti, 
pomáhat, kde je potřeba. 

Přestože nemáme podmínky ke 
vzájemnému setkávání, připravujeme pro Vaše děti letní pobytové i 
příměstské tábory. Skupinky vedoucích využívají dostupnou techniku, 
aby spolu komunikovaly a připravily pro děti další nevšední táborové 
zážitky.  

Chceme ujistit všechny rodiče, že pokud bude možné, aby tábory 
proběhly, určitě je zorganizujeme a budeme mít připravený program a 
všechny náležitosti. Pokud byste neměli finanční možnosti, kvůli kterým 
by se Vaše dítě nemohlo tábora zúčastnit, pak se na nás můžete obrátit. 
Cena by neměla být překážkou k neúčasti táborníka. 

Letošní pobytové tábory by měly proběhnout na našem novém 
tábořišti ve Velkých Karlovicích. Táborovou základnu máme v pronájmu 
na pět let, ale protože se zatím jedná o místo, které nebylo delší dobu 
využíváno, je třeba je připravit tak, aby byly táborníkům zajištěny 
dostatečné podmínky pro pobyt. Z tohoto důvodu jsme naplánovali na 
víkend 24.-26. dubna přípravnou táborovou brigádu. Vzhledem 
k aktuální situaci zřejmě budeme muset tuto akci přesunout na pozdější 
termín. Věříme ale, že vše stihneme připravit ke spokojenosti dětí i 
rodičů. 

Vnorovská farní mládež se snaží pomáhat i s aktuálními 
problémy, proto nabízíme seniorům možnost zajištění nákupu potravin či 
vyzvednutí léků. Tato služba je k dispozici od pondělí do pátku mezi 
8.00-16.00. Předem se můžete domluvit s našimi dobrovolníky na 
telefonních číslech: 603 197 127 a 737 334 832. 

Na webových stránkách www.vfmladez.cz budeme zveřejňovat 
další informace týkající se jak letních táborů, tak zmiňované táborové 
brigády. Můžete zde nalézt i další informace z dění v naší farnosti, 
záznamy bohoslužeb, ohlášky i oznámení otce arcibiskupa. 

Přejeme Vám všem hodně zdraví a požehnané velikonoční svátky.  

http://www.vfmladez.cz/
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SVATÁ KORONA 

PATRONKA PŘED EPIDEMIEMI 

V současné situaci, kdy se koronavirus 
šíří po celém světě, je třeba si připomenout 
postavu mučednice z prvních staletí křesťanství – 

sv. Koronu, která byla dlouhou dobu uctívána 
jako patronka před epidemiemi. Ačkoliv dříve 
patřila k oblíbeným svatým, o jejím životě a 
původu víme velmi málo. 

Korona se narodila okolo roku 160 a 

mladá se vdala. Její manžel Viktor byl také 
křesťanem, za což byl během pronásledování 
křesťanů v Římské říši popraven. Korona 
zemřela jako mladá vdova také mučednickou 
smrtí během pronásledování za císaře 
Diokleciána. Byla přivázána na dvě sehnuté 
palmy, které náhlým narovnáním Koronu 
roztrhly.  

Ostatky sv. Korony a jejího manžela sv. 
Viktora nechal císař Karel IV. Umístit do chrámu 
sv. Víta do Prahy!  

Církev na sv. Koronu vzpomíná 14. 
května. Je uctívána jako patronka hrobařů a řezníků, ale také jako 
patronka, která chrání před epidemiemi a je přímluvkyní v peněžních 
záležitostech. Můžeme se k ní proto obracet s prosbami o přímluvu za 
zastavení  šíření pandemie koronaviru a také za ekonomiku a naši 
finanční situaci, která šířením pandemie trpí. 

 

SVATÁ KORONO, ORODUJ ZA NÁS! 
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MODLITBA PRO ČAS PANDEMIE 

  
Ježíši Kriste, tys procházel městy a vesnicemi a „uzdravoval každou 

nemoc a každou chorobu“. Nemocní se uzdravovali na tvé slovo.  
Přijď nám na pomoc i teď, když se po celém světě rozšířil koronavirus, 

a dej nám zakoušet svou uzdravující lásku. 
Uzdrav ty, kteří virem onemocněli.  

Ať mají dobrou zdravotní péči, která jim navrátí sílu a zdraví. 
Uzdrav nás ze strachu, který národům brání spolupracovat a bližním 

vzájemně si pomáhat. 
Uzdrav nás z pýchy, s níž bychom se domnívali, že nemoc, která nezná 

hranic, se nás netýká.   
Ježíši Kriste, který vše uzdravuješ, zůstávej nám nablízku v této nejisté 

a smutné době.  
Buď s těmi, kdo na virus zemřeli.  

Ať spočinou s tebou v tvém věčném pokoji. 
Buď s rodinami těch, kteří onemocněli nebo zemřeli. V jejich strachu  

a smutku buď s nimi a chraň je před nemocí a beznadějí.  
Ať zakusí tvůj pokoj. 

Buď s lékaři, sestrami, výzkumníky a všemi zdravotníky, kteří se snaží 
všechny zasažené léčit a pomáhat jim, a sami se přitom vystavují riziku. 

Ty sám je ochraňuj je a dávej jim svůj pokoj.  
Buď s těmi, kdo vedou národy. Dej jim prozíravost, aby jednali s láskou 

a skutečným zájmem o dobro lidí, kterým mají sloužit. Dej jim 
moudrost, aby věnovali prostředky na dlouhodobá řešení, která 

pomohou připravit se na podobné epidemie v budoucnosti a předcházet 
jim. Ať na nich spočine tvůj pokoj, když o něj na zemi společně usilují. 
Ať už jsme doma nebo v cizině, ať je kolem nás trpících touto nemocí 
hodně nebo jen málo, Ježíši Kriste, zůstávej s námi. Buď s námi, když 
bojujeme o životy, a když je oplakáváme. Pomáhej nám vytrvat a být 

připraveni.  Kéž naše úzkosti vystřídá tvůj pokoj.  
Ježíši Kriste, uzdrav nás. 

 

Kerry Weber  
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ROZHODNUTÍ OLOMOUCKÉHO ARCIBISKUPA 

I. Dispens od účasti na nedělní mši sv. 
Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti 
na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, 
abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze 
televizní, rádiové a internetové přenosy. 

II. Svátost pokání a smíření 
Kodex kanonického práva (kán. 960-961) umožňuje v případě fyzické 
nemožnosti dosáhnout smíření jiným způsobem, než je zpověď. Pokaždé, 
když je vážný důvod a není příležitost ke zpovědi, je k přijetí Boží milosti 
zapotřebí, aby si věřící „zároveň předsevzal, že jednotlivě vyzná v 
přikázané době těžké hříchy, které nyní takto nemůže vyznat“. 
Katechismus katolické církve v čl. 1452 vysvětluje, že „lítost, která 
vyvěrá z lásky k Bohu, milovanému nade vše, nazývá se dokonalá lítost 
nebo lítost z lásky. Taková lítost odpouští všední viny; dosáhne také 
odpuštění smrtelných hříchů, zahrnuje-li pevné předsevzetí jít ke 
svátostné zpovědi, jakmile to bude možné“.  
 

III. Svaté přijímání 
Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve 
velikonoční době“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy 
do Slavnosti Seslání Ducha Svatého.  
Vzhledem k současné situaci usilovně povzbuzuji všechny věřící k 
duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a 
dokonalá lítost.  

 

Po ukončení mimořádných opatření bude příležitost ke svátosti 
smíření všem a pozvání k svatému přijímání v rámci poděkování. 

 

 

 

NEBOJTE SE! 

Moc Kristova kříže a vzkříšení je větší než veškeré zlo, 
z něhož by člověk mohl a musel mít strach. 

(Jan Pavel II.) 
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PRO DĚTI 

VZKŘÍŠENÍ 
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PRO ZASMÁNÍ 

Je ráno po svatbě v Káni Galilejské. Hosté se pomalu probouzejí, většina z nich 

se drží za hlavu a sténá. Jeden muž prosí: „Já mám takovou žízeň! Skočte někdo 
prosím pro vodu…“ Ježíš se zvedne, že tedy půjde, když v tom všichni svorně 
vykřiknou: „NE! Ty už ne…“ 

 

Přijde muž do zpovědnice a řekne: „Moje tchýně by stála za hřích!“ Kněz: 
„Takže myšlenky proti 6. přikázání?“ „Ne, proti pátému.“ 

 

Pán Ježíš prochází mezi 
nemocnými a postupně je 
uzdravuje. Jeden nemocný 
rychle utíká a křičí: „Já nechci 
uzdravit! Já mám na to invalidní 
důchod!“ 

 

V jedné farnosti se nenašly 
ženy, které by uklidily kostel, 
pan farář z toho byl smutný, ale 
varhaník ho uklidňoval: „To 
nevadí otče, stejně budu hrát 
píseň Pozdvihni se duše 
z prachu, tak se budou mít 
farníci aspoň z čeho zvedat…“ 

 

Když Ježíš vstal z mrtvých, 
zjevil se nejprve ženám, aby se 
zpráva rozšířila rychleji. 
 

Pilát se ptá Josefa z Arimatie: 

„Proč chceš poskytnout svůj 
hrob pro toho Ježíše?“   Josef 
mávne rukou a řekne: „Ále, 
vždyť je to jen na víkend!“ 

 

Řádová sestra je jediná žena, 
která ráno ví, co si vezme na 
sebe.  

VÝZVA 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 
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OHLÁŠKY Z FARNOSTI 

• V souvislosti s nařízením Vlády ČR se ruší veškeré veřejné 
bohoslužby a církevní akce. 

• Věřícím je udělen dispens od účasti na bohoslužbách. 
• Kostel je denně od 8.30 hod do 18.00 hod  otevřen pro soukromou 

modlitbu. Toto platí i přes velikonoční svátky. Je však nutné 
dodržovat pravidla – nošení roušky a dezinfekce rukou, která je při 
vstupu do kostela.  

• Nedělní sbírky momentálně neprobíhají, kdo budete chtít přispět, 
vzadu pod kůrem je kasička. Pán Bůh zaplať všem, kteří již touto 
formou přispěli. 

• Úklid a strojení v kostele se dočasně ruší. 
• Katolický tisk je možno si zakoupit pod kůrem nebo využít 

dobrovolnické služby VFM, která vám jej přinese domů.  
• Spojme se dle svých možností ke společné modlitbě v domovech. 

Denně ve 20.00 hod vyzvání z kostelní věže zvon, který nás k této 
modlitbě vyzývá.  

• Mše svaté jsou denně slouženy v kostele jen za účastí nezbytně 
nutných osob. 

• Úmysly jsou slouženy tak, jak jsou nahlášené již dopředu. Dar za 

odsloužení mše svaté můžete přinést na faru, jak půjdete na vycházku 
nebo nechat na později.    

• Na Zelený čtvrtek nebudou vystaveny Getsemany. Nejsvětější svátost 
oltářní se nebude přenášet, tudíž svatostánek bude nastrojen. Adorace 

bude probíhat vpředu u oltáře. 
• Obřady Velkého pátku budou probíhat též vpředu u oltáře. Společně 

přes kameru uctíme kříž. Připravte si doma vlastní kříž, abyste jej 
měli v blízkosti. Velký pátek je taky dnem přísného postu, který 
představuje jednodenní nasycení. 

• Na Bílou sobotu se nebude konat tradiční celodenní adorace u Božího 
hrobu. Večer při slavnosti vigilie nebude průvod se světlem. Vše bude 
probíhat přímo před oltářem. Připravte si doma svíci, kterou si 
zápálíte při obnově křestních závazků. 
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• Biskupové nás taky vyzývají k starobylému zvyku sobotní vigilie – 

zapálení svíce v okně, či vystavení sochy nebo obrazu vzkříšeného 
Krista.  

• Na slavnost Vzkříšení v neděli si můžete k obrazovce přichystat 
pokrmy k požehnání.   

• Křty se smějí konat jen za přítomnosti rodičů a kmotrů. 
• Pohřby se na doporučení konají jen v nejbližším rodinném kruhu na 

hřbitově. 
• Na stránkách www.vfmladez.cz jsou pravidelně vkládány podklady 

pro děti do náboženství. 
• Vzadu v kostele pod kůrem je možnost pro děti si brát kartičky za 

nedělní mši svatou. Nástěnka s postavičkami je pod kůrem. Jestliže 
sledujete mši svatou, vyrobte si doma postavičku, kterou můžete 
kdykoliv přijít připevnit na nástěnku. 

• Je možnost sledování arcidiecézních webových stránek www.ado.cz, 

www.cirkev.cz, TV NOE, TV LUX, Radio Proglas  

• V případě jakékoliv potřeby (např. udělení svátostí) kontaktujte  
P. Josefa Jelínka na telefonním čísle 776 680 901. 

• Mše svaté jsou denně vysílány živě z našeho kostela prostřednictvím 
kabelové televize, facebookového profilu VFM a na webových 
stránkách www.vfmladez.cz  

 

PŘEHLED ŽIVÝCH VYSÍLÁNÍ Z NAŠEHO CHRÁMU 
 

Zelený čtvrtek 18.00 hod Mše svatá + adorace 

Velký pátek 

8.00 hod Ranní chvály 

15.00 hod Křížová cesta 

18.00 hod Velkopáteční obřady 

Bílá sobota 
8.00 hod Ranní chvály 

20.00 hod Velikonoční vigilie 

Neděle Vzkříšení 8.00 hod Mše svatá 

Pondělí velikonoční 8.00 hod Mše svatá 

Pravidelně PO, ÚT, ST, 
ČT, PÁ, SO 

18.00 hod Mše svatá 

Každou neděli 8.00 hod Mše svatá 

http://www.vfmladez.cz/
http://www.ado.cz/
http://www.cirkev.cz/
http://www.vfmladez.cz/
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10 RAD PRO DOMÁCÍ KARANTÉNU 
 

 

OPTIMISMUS 

Bůh tuto situaci z nějakého důvodu dopustil, snažme se ji brát 
s nadpřirozeným ohledem, se smyslem pro humor a neztrácejme naději. 

ČASOVÝ ROZVRH 

Je dobré udělat si časový rozvrh, abychom smysluplně využivali čas. 
Nepromarněme dny, které pro nás mohou být obohacením. 

NEZABÍJET ČAS 

Nebuďme stále na počítači nebo na mobilu, abychom nějak ukrátili čas. 
NAUČIT SE NĚCO NOVÉHO 

Dnešek může být tou správnou příležitostí k tomu, abychom se např. 
učili nějaký cizí jazyk, vyzkoušeli nové recepty… 

VĚNOVAT SE SVÝM ZÁLIBÁM 

Využijme čas pro své záliby: hudbu, četbu knih, sledování filmů, psaní, 
sport… 

ČAS PRO KLIDNOU MODLITBU 

Chvíle fyzické nečinnosti mohou být příležitostí k velkému vnitřnímu 
růstu, pokud je dobře využijeme. Bůh nás nikdy neopustí! 

POVÍDAT SI S LIDMI 

Věnujme čas těm, které máme vedle sebe, nebo si po telefonu či přes 
Skype popovídejme s těmi, kteří bydlí daleko. 

BÝT OPOROU 

Buďme pro druhé oporou. Strach a nuda představují velké pokušení. 
Všímejme si potřeb lidé, kteří jsou zranitelnější než my. 

ZACHOVAT KLID 

Snažme se nemyslet příliš na negativní věci a buďme vděční za všechno 
dobré kolem sebe. 

OMLOUVAT SE 

Soužití během karantény bývá náročné, proto se vždy, když to bude 
třeba, nezapomeňme omluvit. 

Ve spolupráci s P. Josefem Jelínkem vydala Pastorační rada farnosti Vnorovy. 
Vydáno v době pandemie koronoviru. Velikonoce – duben 2020.   

Určeno jen pro vnitřní potřebu farnosti Vnorovy. 
 


