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5. dubna 2020 

 

 
Požehnání Krista pro nás ukřižovaného a vzkříšeného 

 

 
 

vyprošují o Velikonocích 2020  
P. Ivo Prokop, P. Jenda Turek, Eva Hejdová a všichni,  

kdo se podílejí na vydávání farního zpravodaje. 

 

Po 6. 4.  
 

Za † Svatopluka Boka Po 13. 4.  
Pondělí 
velikonoční 

Za 14 kmotřenců 

 

Út 7. 4.              
 

Za dary Ducha Svatého 
 

Út 14. 4.        
 

Za † MUDr. 
Františka 
Lobkowicze 
a jeho rodinu 

St 8. 4.               

 

Za † členy rodiny  St 15. 4.         Za děti a jejich 
rodiny 

Čt 9. 4.              
Zelený čtvrtek 

Na poděkování Bohu 
za dar kněžství  
a eucharistie 

Čt 16. 4.         Za milost a dary 
Ducha Sv. pro bratra 
Františka s rodinou 

Pá 10. 4.             
Velký pátek 

X Pá 17. 4.        Za † rodiče Řepovy, 
jejich rodiče  
a sourozence 

So  11. 4.            

Bílá sobota 

Za katechumeny So 18. 4.          Za Boží 
milosrdenství 

Ne 12. 4. 
 
Slavnost 
Zmrtvýchvstání 
Páně 

Za farnosti 
 

Ne 19. 4.  
 
2. neděle 
velikonoční  
-  Božího 
milosrdenství 

Za farnosti 
 
Za všechny 
ministranty  
a ministrantskou 
službu v našem 
národě 

  



Vážení přátelé, bratři a sestry, 
 

Již několik dlouhých týdnů fungujeme všichni v nouzovém režimu a možná nás 
po krásném vzepětí solidarity a vynalézavé činnosti přepadá malomyslnost 
či nervozita. Doléhají existenční starosti a otázky „Jak dlouho ještě?“ Možná jsme 
se už doma řádně pohádali, možná kritizujeme kde co a kde koho, narůstá v nás 
nespokojenost.  

Jsme na tom asi jako posádka lodi, která se v bouři uchýlila do záchranného 
člunu. V té bouři prokázala statečnost a duchapřítomnost, jedni pomáhali druhým, 
ale nyní nastalo jakési bezvětří a nezbývá než v člunu vydržet dlouhé dny a týdny, 
šetřit zásobami a silami, dokud nepřijde záchrana. To je často těžší, než zvládnout 
bezprostřední krizi, kdy můžeme nasadit všechny síly a snahu. Nyní musíme spíše 
jen čekat a doufat.  

Když přemýšlím o současné situaci, přichází mi na mysl příběh 33 chilských 
horníků, uvězněných při závalu v srpnu roku 2010 v dole San José u městečka 
Copiapó. Ti museli prožít 10 týdnů v stísněném prostoru v hlubinách, než se je 
podařilo úzkým vrtem vyprostit. Pomohla jim disciplína, zachovávání pravidelného 
řádu dne, pracovní činnost, při níž se snažili udržovat své nucené podzemní bydliště 
v co nejlepším stavu.  

Ale především je držela při životě pomoc shůry, kdy jim záchranáři dokázali 
protáhnout dolů kabel, takže mohli komunikovat s povrchem, dokázali jim posílat 
jídlo i dopisy od blízkých. Dokonce jim dolů poslal telefonické požehnání i papež 
Benedikt XVI. My také musíme čekat v stísněné atmosféře karantény, ale můžeme 
stejně tak komunikovat v modlitbě s Pánem Ježíšem a svatými, můžeme čerpat 
posilu od těch, kdo jsou v nebi a kdo třeba v minulosti prožili daleko větší zkoušky.  

Podobně nás může povzbudit i nedávný příběh 12 mladých fotbalistů z Thajska, 
které odřízla i s jejich poněkud nezodpovědným trenérem velká voda v jeskynním 
komplexu Tham Luang Nang Non. Ti pobyli v temnotě a vlhku podzemních prostor 
od 23. června do 10. července 2018. O tom, že jsou vůbec naživu, se záchranáři 
dozvěděli až 2. července. Až pak mohla začít nesmírně složitá operace na jejich 
vyproštění. Potápěči je museli dostat skrz kilometry podzemních chodeb 
zaplavených bahnitou temnou vodou. Původně se předpokládalo, že chlapci budou 
muset zůstat dole několik měsíců, než voda opadne a oni podstoupí náročný 
potápěčský výcvik.  

Naštěstí se je podařilo dostat do bezpečí mnohem rychleji. Všichni jsme to tehdy 
s napětím sledovali, a byli nesmírně rádi, že se záchrana povedla. Stálo to ovšem 
život jednoho potápěče, kterému došel kyslík. Odborníci i v tomto případě hovořili 
o tom, že základem zvládnutí situace byla psychika, kterou se podařilo u týmu 
udržet v normálu díky pravidelnému řádu, cvičení a v neposlední řadě i díky 
meditaci, kterou trenér své svěřence naučil.  

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 

Neděle    5. 4.  – Květná neděle 

Čtvrtek    9. 4.  – Zelený čtvrtek, památka Poslední večeře Páně 
Pátek  10. 4.  – Velký pátek, památka Umučení Páně – den přísného postu 
Sobota  11. 4.  – Bílá sobota 

Neděle  12. 4.  – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 

Pondělí  13. 4.  – Pondělí v oktávu velikonočním 

Neděle  19. 4.  – 2. neděle velikonoční – Božího milosrdenství 
 

 
OZNÁMENÍ 

 
Mše svaté 
Jsou nadále slouženy bez účasti veřejnosti, většinou ve stejnou dobu jako před 
zavedením karantény a to na objednané úmysly. Pokud by někdo chtěl svou 
objednanou intenci přeložit na jiný termín, je to možné po domluvě s duchovními. 

Také velikonoční obřady budou letos slaveny bez přístupu veřejnosti v časech, 
které zveřejníme na internetových stránkách proboštství.  Pracujeme na zajištění 
jejich přímého přenosu z proboštského kostela. Pokud se to podaří, budete o tom 
informováni též na proboštských stránkách. 

Otvírací doba kostela 
Na Zelený čtvrtek 9. dubna bude kostel otevřený od 15.00 do 17.00 hod. 
Na Velký pátek 10. dubna je kostel otevřený od 10.00 do 12.00 hod. a od 17.00 
do 19.00 hod. 
Na Bílou sobotu 11. dubna je možné kostel soukromě navštívit od 10.00 do 12.00 
hod. a od 14.00 do 16.00 hod.  
Na Boží hod velikonoční je kostel přístupný v době od 10.00 do 11.00 hod. 
a od 14.00 do 15.00 hod. 
V ostatní dny je proboštský kostel otevřen pro soukromou modlitbu věřících před 
Nejsvětější svátostí oltářní od úterý do soboty vždy v 16.00 – 17.00 hod. V neděli je 
otevřen v 10.00 – 11.00 a 14.00 – 15.00 hod. Zadní část kostela pod varhanní 
kruchtou je otevřena denně od 7.30 do 17.30 hod. V případě, že se chcete v kostele 
pomodlit mimo uvedené časy, kontaktujte paní pastorační asistentku Evu Hejdovou 
na telefonu 728 281 050.  

Zpovídání a svaté přijímání 
Svátost smíření je možno přijmout v době, kdy je otevřený kostel a případně 
po domluvě s kněžími i v jinou dobu. Svaté přijímání se jednotlivcům udílí 
na požádání v době, kdy je otevřený kostel. 

https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Tham_Luang_Nang_Non&action=edit&redlink=1


„Když rozprostíráte své dlaně, zakrývám si před vámi oči. Ať se modlíte sebevíc, 
neslyším. Vaše ruce jsou celé od krve. Omyjte se, očisťte se, odkliďte mi své zlé skutky 
z očí, přestaňte páchat zlo. Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti 
násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy. 

Pojďte, projednejme to spolu, praví Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, 
zbělejí jako sníh, i kdyby byly rudé jako purpur, budou bílé jako vlna. Budete-li 
povolní a poslechnete, budete požívat dobrých darů země.“ 

P. Michal Němeček, převzato z pastorace.cz 
 

KAPLANSKÉ ZAMYŠLENÍ 
Myslím na všechny farníky, kteří jsou doma u televize, místo v kostele. Čtu žalm 

124: "Kdyby Hospodin nebyl s námi..." Je to vlastně úžasné, že Bůh je vždycky s námi! 
Otázka: "Co by se stalo, kdyby Hospodin nebyl s námi?" je vlastně nesmyslná. To jen 
když my sami nejsme s Bohem, když se plně nespoléháme na jeho Otcovskou lásku, 
pak nás zaplaví vlna pochybností a zmatků, přívaly strachu a obav, moře podivných 
nápadů, potoky malých hříchů, a hluboké tůně naší sebestřednosti a zahleděnosti 
do sebe by se nad námi mohly uzavřít.  

Možná, že pro mnohé mohou být přívaly vod zmíněné v žalmu ještě dalším 
nebezpečím, které osobně prožíváte, ale pro nás všechny, platí následující slova 
žalmisty, jako balzám na duši: "Veleben buď Hospodin... " Ve veliké úzkosti, přesto 
chválí Boha. Tak i my, v samotě i v obtížích chvalme Pána! Protože k tomu jsme 
stvořeni, abychom chválili Boha a jen jemu sloužili. Dnešní doba, kdy se nemůžeme 
opřít například o návštěvu kostela, jako pevný bod katolické zbožnosti, nás vede 
k znovuobjevení kořenů naší víry a křesťanského života. Jsou to naše schopnosti 
(modlit se...) nebo vědomí Boží přítomnosti? Máme se bát více o duši, nebo o tělo? 
A jak se starat o duši? Jak prožívat bohoslužbu doma? 

Každá krizová situace, i každá radost, je důvodem k Boží oslavě. Každá bolest je 
důvodem ke chvále Boží. Není tak důležité prosit o vysvobození, protože nás Ježíš 
už svou smrtí a vzkříšením již zachránil. "Naše duše vyvázla..." Samozřejmě prosíme 
a modlíme se jedni za druhé! Mnohem více je však třeba Boha chválit a jej velebit 
a oslavovat, protože On je s námi. Žádný z nás není osamocen. Ve zdraví i nemoci, 
v radosti i ve smutku, v obavách i nadějích chválíme Pána, který naši duši zachránil 
a pozvedl. Velikost Panny Marie, sv. Josefa i ostatních světců je také v tom, že 
dokázali uvěřit Bohu, ačkoliv všechny "přirozené" okolnosti nasvědčovaly pravému 
opaku. My, kteří věříme více Boží přítomnosti než sobě samým, chvalme Pána celým 
srdcem, celou myslí, vším co konáme, nebo prožíváme. Vždyť "naše pomoc je ve 
jménu Hospodina, který učinil nebe i zemi".  

S modlitbou a přáním pevného zdraví 
P. Jenda Turek. 

 

Snad nás mohou tyto dva zdánlivě ztracené případy, které v závěru vzaly šťastný 
konec, povzbudit v současných nelehkých dobách a vlastně nám i ukázat smysl 
celých Velikonoc. Kristus nás přišel vysvobodit z temnot a vyvést do svého 
nebeského světla, stálo jej to život, zemřel pro nás na kříži, ale podzemní hrob jej 
nedokázal zadržet. Otevřel nám znovu ráj a učí nás těšit se na vše, co nám tam 
krásného připravil.  

Přeji Vám, milí přátelé, důvěryplné prožití Velikonočních svátků a radost 
ze Vzkříšení Pána, které je počátkem i našeho vzkříšení a vítězství nad vším zlým, co 
nás sužuje či děsí. Možná bude užitečné povzbudit se slovy sv. Ignáce z Loyoly, který 
nám říká:  

„Děláš-li pro Boha vše, co můžeš, udělá on pro tebe to, co ty sám nemůžeš. Pro 
něho není vůbec nesnadné ti pomoci: nechybí mu k tomu ani moc, ani vůle. 
Poskytuje milosti ochotněji, než ty je dovedeš přijímat… Bez něho nemůžete nic, 
s ním všechno. Bůh je štědřejším k těm, kteří se jen málo starají o sebe a o své věci, 
ale hlavní starost mají o něho.“ 

S požehnáním a modlitbou 
Ivo Prokop, probošt               

 
Velikonoce s papežem Františkem 

Přinášíme přehled liturgických slavností ve Svatém týdnu, kterým bude předsedat 
papež František a také kde je bude možné živě sledovat. Letošní obřady Svatého 
týdne se budou slavit u Oltáře katedry v bazilice sv. Petra bez přítomnosti věřících. 

Všechny obřady bude možno sledovat v přímém přenosu Vatikánských médií 
na webové a facebookové stránce Vatican News a stejně tak i na kanálu YouTube.  

V Čechách bude všechny bohoslužby přenášet živě TV Noe. 

5. dubna 2020 - Květná (pašijová) neděle 
  11:00 - mše svatá - Svatý otec zahájí Svatý týden obřady Květné neděle 

9. dubna 2020 - Zelený čtvrtek 
Mše svatá se svěcením olejů se konat nebude 
18:00 - mše svatá na Památku Večeře Páně (Missa in Coena Domini) 

10. dubna 2020 - Velký pátek - Památka Umučení Páně 
 18:00 - liturgie Velkého pátku se zvláštním úmyslem přímluv za nemocné 
 a za ty, kdo se ocitli v mimořádných nesnázích 
 21:00 - Křížová cesta na nádvoří Svatopetrské baziliky 

11. dubna 2020 - Bílá sobota 
  21:00 - Velikonoční vigilie 

12. dubna 2020 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 
11:00 - mše svatá, v jejímž závěru udělí papež František požehnání Urbi et Orbi 



Liturgie nám chybí. A to je dobře 

 
Týdny bez běžné liturgie 
Máme za sebou několik týdnů bez běžně slavené a dostupné mešní liturgie 

a nevíme, kolik jich máme ještě před sebou. Někdo se raději do budoucnosti nedívá 
a nepřemýšlí o ní, jiný se naopak trápí neradostnými vyhlídkami. A nepomůže laciný 
optimismus, že vždycky nějak bylo a nějak bude a za chvíli nebudeme o nynějších 
potížích vědět. Pokud člověk nechodil v neděli či všední den na mši jen ze zvyku, 
pokud mu nedělní návštěva kostela nebyla na obtíž, je zavřenými kostely ochuzen 
a nemožností podílet se na slavení eucharistie vlastně poškozen. Tím nemá být 
řečeno, že karanténní opatření jsou něčím zlým či dokonce zlovolně vymyšleným. 
Jsou nutná, máme je dodržovat. Jejich dodržování není jen péčí člověka o sebe 
samého, ale projevem činné lásky k bližním, které chráníme.    

Bůh nás v těžkých situacích neopouští 
Křesťanská víra nám opakovaně připomíná, že nás Bůh nechce opustit 

a neopouští ani v těžkých situacích. Naše človíčkovské přemýšlení nám ale může 
sugerovat pochyby nebo dokonce nevoli vůči Bohu, protože On nejedná tak, jak 
bychom nejspíš chtěli: Aby řekl raz, dva, tři a bylo po epidemii. Tak ostatně nejednal 
ani ve chvíli, kdy jeho Syna přibíjeli na kříž. Lekci a povzbuzení nám může dát příběh 
emauzských učedníků (Lk 24,13-35). Ti mají za sebou šok, když průběh událostí, tedy 
Ježíšovo ukřižování a smrt, neodpovídalo jejich představám a požadavkům. Jeden 
z nich, Kleofáš, to vyjádří slovy: “My však jsme doufali, že on je ten, který má 
vysvobodit Izraele.“ Tím mysleli vysvobození z okupační vlády Římanů. Pán Ježíš je 
neodsoudí, ale ukazuje jim cestu k pochopení. Není to jednovětá odpověď, ale 
vykládá jim Boží slovo. A to vede přemýšlení po jiných cestách, než jen po cestách 
lidských přání. Říká jim: „Jak jste nechápaví a váhaví uvěřit tomu všemu, co mluvili 
proroci! Což to všechno nemusel Mesiáš vytrpět, a tak vejít do své slávy?“ Uvažme, 
že zde není řeč jen o smrti Ježíšově. Zemřít také musely pochopitelné a přece 
nesprávné představy učedníků o záchraně, kterou přináší mesiáš – Ježíš. Teprve 
potom ho poznají při lámání chleba a teprve při tom jim zahoří srdce. Ani nám 
mnohdy nezbývá, než opustit naše (v podstatě pochopitelné!) představy a nechat si 
Duchem svatým otevírat Písma. 

Je dobře, když si uvědomíme, že nám liturgie chybí 
Tím ovšem není řečeno, že nám liturgie nemá nebo nemůže chybět. Je to vlastně 

dobře, když si uvědomíme, že nám chybí, protože jí snad tak více doceníme jako 
velký a nesamozřejmý dar. Jak se k její absenci tedy stavět? Vezměme si například 
Bílou sobotu. Je to takzvaný aliturgický den. Neslaví se mše svatá ani jiné svátosti. 
Koná se jen modlitební bohoslužba – modlíme se s celou církví breviář. Je to 
v malém něčím takovým, co prožíváme teď. Tedy nepřítomnost liturgie, která je  

odpusť mi pro své milosrdenství.“ Můžeme připojit zvolání: „Pane, smiluj 
se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se.“ 

 Modlitbu je dobré zakončit znamením kříže. 

 Praktické postřehy a poznámky 
"Na to nemám" 
Jestliže dokonalá lítost vyžaduje milovat Boha nade všechno, může pro některé 

z nás jít o docela nepředstavitelnou skutečnost, kterou jsme si spojili nejspíš pouze 
s životem nejlepších světců, ale nikoli obyčejných lidí. To je ovšem omyl. Dokonalou 
lítost není nutné přepínat nárokem, který by nebyl splnitelný. Církev zde neklade 
před nás nesplnitelné úkoly. Naopak motivuje k tomu, aby za lítostí nestála jen 
povrchní snaha splnit nějakou povinnost bez hlubšího obsahu. Pokud člověk tyto 
věci bere opravdu vážně a s vinou, hříchem, odpuštěním pracuje zcela pravdivě 
a vážně, je ochoten stát s vědomím takové viny před Bohem a pokorně se mu 
vyznat, jde o dokonalou lítost. 

Lítost může být proces 
Lítost může být proces, ve kterém postupně objevujeme důsledky svých skutků, 

a teprve postupně se před námi otevírá celá šíře důsledků, které naše jednání 
vyvolalo. Proto nechtějme vždy projít celý proces lítosti okamžitě. Dovolme našemu 
srdci projít touto cestou poznání sebe sama. Vyžaduje odvahu k pravdě 
a otevřenost. Bůh ví, že v dané chvíli vidíme a uvědomujeme si jen to, co naše 
duchovní schopnosti dokáží. Nevyčítá nám to, co nejsme schopni poznat. 

Když nic zvláštního necítím? 
Není vůbec nezbytné, abychom v případě dokonalé lítosti museli plakat či to 

nějak hluboce citově prožívat! Mnohem důležitější je otázka, zda nás dané 
skutečnosti opravdu mrzí. Zda chceme, aby toto zlo v našem životě nebylo 
přítomné. Někdy pomůže obyčejná otázka: „Štve mne to, že jsem takto jednal? Je 
mi to před Bohem trapné?“ 

Stále se to u mě opakuje... 
Možná si neumíme představit, jak nějaké zlo ze svého života nyní odstranit. 

Opakovaně se nám to nedaří. To není v tomto okamžiku důležité. Mnohem 
zásadnější je, zda chceme, zda ve svém srdci toužíme, aby toto zlo nebylo součástí 
našeho jednání. Proto je vhodné připojit prosbu o dary Ducha svatého. Dar síly, 
moudrosti, odvahy, statečnosti. Ať Duch svatý přijde na pomoc, vede nás a chrání 
před naší slabostí. Ano, je třeba si klást otázky, jak se zla zbavit, hledat praktické 
postupy, vyhýbat se příležitostem... Nicméně nalezení řešení odstranění 
opakovaných selhání není podstatou vzbuzení dokonalé lítosti. 

Bůh je dost mocný, aby i uprostřed coronavirové epidemie očišťoval každého, 
kdo k němu přijde. Jak silně to Hospodin řekl již skrze proroka Izaiáše (1,15-19): 
 



ovšem v současnosti mnohem delší, než jen necelý jeden den Bílé soboty. 
Nepřítomnost liturgie nás v ten den připravuje na večerní či noční slavení Ježíšova 
vítězství, tedy na slavnost vzkříšení. Ale na co nás připravuje nebo co nám otevírá 
současná situace?  Dává nám čas na rozjímání o tom, co se vlastně tehdy 
v Jeruzalémě stalo a co to znamená pro náš život a to zcela osobně. Čas na další 
prohlubování našeho vědomí, že nás Bůh zachraňuje pro věčnost. Může nám 
prospět probuzení z ustáleného běhu věcí, máme-li plněji uchopit skutečnost Boží 
záchrany.    

Jsme plně křesťany, i když nemůžeme slavit liturgii 
V katolické liturgii je postní doba představována také jako cesta k obnově křtu 

pokřtěných a k přípravě na křest katechumenů. Křest je důležitým tématem liturgie 
Velikonoční noci. A křest je skutečností, která se v našem životě stala a ve svých 
účincích trvá. Jakožto pokřtění jsme plně křesťany, i když nemůžeme slavit liturgii! 

Těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá k dobrému 
Apoštol Pavel říká: “ Víme, že těm, kteří milují Boha, všecko napomáhá 

k dobrému“ (Řím 8,28). Tedy i to, co prožíváme „v čase bez mešní liturgie“, má 
v sobě něco dobrého a je užitečné to objevovat. Nejde jen o oprošťování našich 
životů od zbytečných ne-li škodlivých věcí, ač i to je potřebné. Jde o objevování 
přítomných a nevyužívaných Božích darů. Zatímco liturgie nám vše upraví a připraví 
a předestře ke slavení, musíme teď mnohem víc přemýšlet o tom, co vlastně cestou 
k Velikonocům máme hledat a co je jádrem toho, co o Velikonocích slavíme. 

Zkušenost dějinné církve zná také zkušenost vězňů pro Krista 
Zkušenost církve neobsahuje jen zážitek velkých slavných bohoslužeb a síly 

společenství. Dějiny církve znají také zkušenost samoty pouštních Otců, 
poustevníků ale také vězňů pro Krista. Je to zkušenost rozjímání, vnímání Božího 
slova a modlitby bez pomoci liturgie svátostí. Jistě není dobré hrát si 
na poustevníka. Ale je možné alespoň něco z této zkušenosti církve přijmout 
a prožít. Nehrát si na liturgii, kde by to nebylo pravdivé. A nedat si prostě jen 
s pokrčením ramen volno, když nemohu do kostela.  

Nemusíme Velikonoce jen prosedět před televizí 
Ač nám letos bude osobní účast na slavení krásné velikonoční liturgie 

nedostupná, neznamená to, že musíme o Velikonoce přijít. Nejde teď o přenosy 
televizí či internetem. Dívat se na přenos bohoslužby je jistě také dobré, ale 
společné slavení v plném slova smyslu to není. Navíc můžeme zůstat jen pasivními 
diváky. Důležité je naše úsilí dobrat se větší hloubky pochopení Ježíšovy smrti 
a vzkříšení, než se nám to doposud podařilo. Dohlédnout k jistotě, že nás Bůh 
neopouští ani v bolestech a trápeních, které nemizí. A dohlédnout k naději, která 
přesahuje naše osobní dějiny i dějiny světa: Naději v konečné vítězství Vzkříšeného, 
které je a bude vítězstvím nad zlem v nás a okolo nás a definitním vítězstvím nad 
smrtí. A pro dnešek i zítřek si také uvědomit existenci naděje, o které mluví apoštol 

Pavel a kterou hledejme ve svém nitru:  Naděje však neklame, protože Boží láska je 
nám vylita do srdce skrze Ducha svatého, který nám byl dán. (Řím 5,5) Ale dá to 
někdy práci.                

Mons. Aleš Opatrný, převzato z pastorace.cz 
 

 
Zpověď bez zpovídání 

Svátost smíření - jediná cesta k odpuštění hříchů? 
Velikonoce s coronavirem nás v mnoha ohledech velmi omezily. Kromě 

cestování, nakupování, mnohdy i práce si začínáme klást otázku, jak se 
vyzpovídat. Pro mnohé z nás nebude tak snadné vyhledat kněze a požádat o svátost 
smíření, zvláště pro ty, kdo jsou v karanténě či jsou přímo nakaženi infekčním virem. 

Církev však již po staletí učí, že nejen svátost smíření je cestou k odpuštění 
hříchů. Klíčovým momentem smíření s Bohem je lítost! Jde o „bolest ducha 
a odsouzení spáchaného hříchu“ (Tridentský koncil). Pokud je tento vnitřní stav naší 
duše plnohodnotný, pak jde o lítost dokonalou. A v takovém případě jsou nám 
odpuštěny hříchy, i když aktuálně nemůžeme ke svátosti smíření přistoupit. 
Dokonce i těžké hříchy! 

Co to je dokonalá lítost? „Vyvěrá-li lítost 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. (Katechismus katolické církve 1453). 

Jak na to krok za krokem… 
Nejprve je třeba poprosit Pána, aby nám pomohl zpytovat svědomí. Pak se 

připravit podobně jako na svátost smíření, např. projít jednotlivá přikázání 
Desatera. Nyní jsme připraveni „předstoupit“ před Pána. 

 Začněme modlitbu znamením kříže a připojme modlitbu spojenou 
s prosbou o Boží milosrdenství. 

 Pak před Pánem alespoň tiše v srdci vyznejme vše, co jsme v přípravě 
zaznamenali jako své selhání v posledním období: „Bože, toto a toto jsou 
skutečnosti, kde jsem si vědom, že jsem nejednal správně a v souladu 
s tvými přikázáními.“ 

 Nyní se ptejme: Mrzí mne to proto, že mám strach nebo že se to nemá dělat 
nebo proto, že to za špatné označili jiní? Anebo mne to skutečně mrzí proto, 
že sám vnitřně vím, že to je zlo, že jsem já jednal zle a ublížil druhým či sobě? 

 Připojme modlitbu, v níž prosíme o dar skutečné lítosti. Lítosti, která není 
jen povrchní či motivovaná formálním jednáním nebo strachem. 

 Pak je čas alespoň v srdci jasně před Bohem říci: „Je mi líto toho, co jsem 
udělal zlého. Zříkám se takového jednání, nechci takto jednat. Prosím, Bože, 


