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USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY 
 
ze dne 30. září 2020 č. 958  
o přijetí krizového opatření  
 

Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 
18. října 2020 do 23:59 hod. 
omezuje účast na bohoslužbě tak, že se jí účastní nejvýše tolik osob, kolik 
je míst k sezení, nejvýše však 100 osob, a osoby, které se bohoslužby 
účastní, se převážně zdržují na místě k sezení, a to s výjimkou osob 
vedoucích bohoslužbu a jejich pomocníků, a v průběhu bohoslužby se 
nezpívá. 
 

K tomuto náš diecézní biskup Mons. Kročil doplňuje následující: 
na základě konzultace biskupa Wasserbauera s panem ministrem zdravotnictví bylo 
dále odsouhlaseno, že: Liturgické zpěvy je možné praktikovat, ale pouze skrze 
reprosoustavu, přičemž kantor je sám v prostoru stavebně odděleném 
od shromážděného lidu nebo bez reprosoustavy také z prostoru stavebně 
odděleného (např. z kůru). 
Výuka náboženství bez ohledu na místo konání je řádnou výukou, nikoli 
volnočasovou aktivitou. Proto ať probíhá i nadále podle stejných předpisů, které 
platí pro školní vyučování 1. nebo 2. stupně. 
V těch farnostech, kde počet návštěvníků bohoslužeb přesahuje počet 100 osob 

prosím i jménem pana kardinála, aby podle svého uvážení a možností pokud možno 
přidali počet bohoslužeb, který by dostačoval vzhledem k návštěvníkům 
bohoslužeb. 

Po 5. 10.             P 
 

Za milost a dary Ducha 
Sv. pro Pavla 

Po 12. 10.        P 

 

Za nová kněžská 
povolání a na dobrý 
úmysl 

Út 6. 10.             K 
 

Za † Jiřího Macho  

a duše v očistci (10 let 
od úmrtí) 

Út 13. 10.        K 
 

Za † rodiče 
Petrákovy a za syna 
Jaroslava 

St 7. 10.              P 

 

Za Jarmilu Hřebíčkovou 
a rodinu 

St 14. 10.         P 

 

Za † Marii 
Palečkovou  

Čt 8. 10.             K Za † sestřičku Marii 
Langweilovou 

Čt 15. 10.        K 
  

Za rodinu Bartákovu 
a Malínkovu 

Pá 9.10.              P 
 

Za † Václava Koláře  
a celou rodinu  

Pá 16. 10.        P Za † manžela a živou 
rodinu 

So  10. 10.          P 

 

Za nová kněžská 
povolání a na dobrý 
úmysl 

So 17. 10.          P 
 

Za † Milana Váňu, 
jeho rodiče, 
prarodiče a duše 
v očistci 

Ne 11. 10. 
28. neděle  
v mezidobí 

! 11.00 P: Za farnosti 
! 18.00 P: Za Jiřího 
Macho a za všechny 
motorkáře 

Ne 18. 10.  
29. neděle  
v mezidobí  

9.30 P: Za farnosti 
! 18.00 P:  Za živé 
 i † z rodiny 
Průchovy  

  



Pro naši farnost z toho vyplývá následující: 
Nedělní večerní bohoslužby se budou opět konat v proboštském kostele a nikoliv 
v kostele klášterním, aby bylo možno dodržet odstupy a pro všechny bylo dost míst 
k sezení. (Ve všední dny budou bohoslužby jako obvykle). Prosím farníky, aby využili 
mši sv. sobotu večer od 17.00 hod., která má nedělní platnost, případně 
zmiňovanou večerní mši v neděli od 18.00 hod. Další možností je navštívit 
bohoslužby v okolních farnostech, kde není tak velký počet účastníků. Je třeba, aby 
se nás nesešlo při nedělní dopolední mši více, než povolený počet sta osob.  
Předem děkuji za spolupráci. 

P. Ivo Prokop, probošt     

  
 

O Skutcích apoštolů – »byl přibrán k jedenácti apoštolům« 
 

Katecheze papeže Františka z 12. června 2019, nám. sv. Petra 
 

Drazí bratři a sestry, dobrý den! 
 
Začali jsme cyklus katechezí, sledujících „cestu“ evangelia, jak ji podává kniha 

Skutků apoštolů, neboť tato kniha bezpečně ukazuje putování evangelia, a jak 
evangelium putuje stále dál a dál... Všechno začíná Kristovým zmrtvýchvstáním, 
které není jednou z mnoha událostí, nýbrž zdrojem nového života. Učedníci to vědí 
a - poslušni Ježíšovu přikázání - zůstávají jednotní, svorní a vytrvalí v modlitbě. 
Semkli se kolem Marie, Matky, a připravili se na přijetí Boží moci nikoli pasivně, ale 
upevněním společenství mezi sebou. 

Prvotní společenství tvořilo 120 bratří a sester. Toto přibližné číslo obsahuje 
číslovku 12, která je příznačná pro Izraele, protože odkazuje na dvanáct jeho kmenů, 
a také pro církev vzhledem ke dvanácti apoštolům vybraných Ježíšem. Avšak nyní, 
po bolestných pašijových událostech už apoštolů není dvanáct, nýbrž jedenáct. 
Jeden z nich, Jidáš, zdrcen výčitkami, si vzal život. 

Začal se již dříve vydělovat ze společenství s Pánem a s dalšími, počínat si 
samotářsky, izolovat se, lpět na penězích až do té míry, že manipuloval s chudými, 
ztratil z dohledu horizont nezištnosti a sebedarování, až nakonec nechal svoji mysl 
i srdce nakazit virem pýchy, která jej z „přítele“ (Mt 26,50) proměnila na nepřítele, 
»vůdce těch, kdo zatkli Ježíše« (Sk 1,17). Jidáš obdržel velkou milost být součástí 
skupiny Ježíšových důvěrníků a mít podíl na Jeho službě, avšak od určitého 
momentu si začal osobovat, že sám „zachrání“ svůj život, a výsledem bylo, že jej  
 
 

K.: Pokořme se pod mocnou rukou Boží: 
L.: V době jeho navštívení. 
 
K.: Všechnu svou starost hoďme na Pána: 
L.: Neboť jemu na nás záleží. 
 
K.: Pomoz nám, Bože, náš Spasiteli: 
L.: Vysvoboď nás pro slávu svého Jména. 
 
K.: Bože, ukaž nám své milosrdenství, 
L.: Jak doufáme v Tebe. 
 
Modleme se:  
Bože, jenž býváš hříchem rozhněván, ale pokáním upokojen, prosíme, 
shlédni na naše prosby a milostivě od nás vzdal metlu svého hněvu, kterou 
jsme na sebe uvalili svými hříchy. 
Bože, který nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, prosíme, dej nám 
svou milost, když se k Tobě navracíme s kajícím srdcem, a vzdal od nás svou 
mocí nakažlivé nemoci (záhubný koronavir). 
Pane života a smrti, prosíme, zachovej nás, a vytrhni nás z veškerého 
nebezpečí pro tělo a pro duši. Osvěť, prosíme, lékaře, aby nemoc náležitě 
poznali a věnovali nemocným veškerou péči. Požehnej léky, aby měly 
žádoucí účinek a sloužily k uzdravení nemocných. Ať nás tato doba Tvého 
navštívení povzbudí a upevní v nás spásonosné úmysly. Do Tvých rukou, 
Pane, svěřujeme své tělo i svou duši. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 
K.: Orodujte za nás svatí čeští patronové,  

aby nám Kristus dal účast na svých zaslíbeních. 
 
Modleme se: Bože, prosíme, buď nám, svým služebníkům, milostiv 
pro slavné zásluhy všech svatých mučedníků a našich patronů: svatého 
Josefa, svatých Cyrila a Metoděje, Víta, Václava, Vojtěcha, Zikmunda, Ivana, 
Wolfganga, Prokopa, Jana Nepomuckého, Kosmy a Damiána, Benedikta 
s bratřími, Norberta, Ludmily, Zdislavy a Anežky, abychom zbožným a stálým 
jejich orodováním byli ochráněni ode všeho zlého. 
Skrze Krista, našeho Pána. Amen. 
 



Milostiv nám buď,     odpusť nám, Pane! 
 
Milostiv nám buď,     vyslyš nás, Pane! 
  
 
Ode všeho zlého,     vysvoboď nás, Pane! 
Od každého hříchu, 
Od svého hněvu, 
Od nakažlivých nemocí (zuřícího koronaviru), 
Od náhlé a nenadálé smrti, 
 
Od přílišné úzkostlivosti, 
Od opovážlivé lehkomyslnosti, 
Od reptání proti Boží prozřetelnosti, 
Od přílišného truchlení při ztrátě svých blízkých, 
Od věčného zavržení, 
 
My hříšníci,      Prosíme Tě, vyslyš nás! 
Abys nám odpustil, 
Aby ses nad námi smiloval, 
Abys odložil metlu svého hněvu, 
Abys zkrátil dobu svého navštívení, 
Abys nám popřál čas a milost k pokání, 
Abys v nás vzbudil spasitelné úmysly, 
 
Abys nás ozbrojil křesťanskou statečností, 
Abys nás ochránil před nákazou, 
Abys nemocným udělil trpělivost a odevzdanost do Tvé vůle, 
Abys nemocným zjednal potřebné ošetření, 
Abys nemocným udělil milost svátostí, 
Abys snahy lékařů žehnal, 
Abys umírající přijal na milost, 
 
 
Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi,    3x 
 
 

ztratil (srov. Lk 9,24). Srdcem přestal patřit k Ježíšovi a postavil se mimo 
společenství s Ním a s Jeho učedníky. Přestal být učedníkem a postavil se nad 
Mistra. Prodal jej a »z odměny za svůj hříšný skutek získal pole«, jež nasáklo jeho 
krví a neneslo užitek (srov. Sk 1,18-19). 

Jestliže Jidáš upřednostnil smrt před životem (srov. Dt 30,19; Sir 15,17) 
a následoval příklad bezbožných, jdoucích cestou temnot do záhuby 
(srov. Př 4,19; Žl 1,6), oněch jedenáct volí život, volí požehnání, přijmou 
odpovědnost za jeho dějinný rozkvět, od pokolení do pokolení, od izraelského lidu 
k církvi. 

 
Evangelista Lukáš nám ukazuje, že vzhledem k odpadnutí jednoho z Dvanácti, 

což zasadilo ránu společnému tělu, musí být namísto něho pověřen někdo jiný. Kdo 
tedy? Petr vyjmenuje náležitosti: nový člen musí být Ježíšův učedník, který s nimi 
byl od počátku, tedy od Janova křtu, až do konce, čili do Nanebevstoupení 
(srov. Sk 1,21-22). Skupinku Dvanácti je třeba doplnit. V tomto bodě tak začíná 
praxe komunitního rozlišování, jež spočívá v pohlédnutí na realitu Božíma očima, 
optikou jednoty a společenství. 

Kandidáti jsou dva: Josef, zvaný Barsabáš, a Matěj. Potom se celá obec takto 
modlila: »Pane, ty znáš srdce všech. Ukaž, kterého z těch dvou jsi vyvolil, aby přejal 
místo v této apoštolské službě, kterou ... Jidáš opustil« (Sk 1,24-25). A za pomoci 
losu Pán ukázal na Matěje, který byl přibrán k jedenácti. Tak je tělo Dvanácti 
obnoveno, na znamení, že společenství vítězí nad rozdělením, izolací a mentalitou 
absolutizující soukromý prostor; na znamení, že společenství je prvním svědectvím, 
které nabízejí apoštolové. Ježíš řekl: »Podle toho všichni poznají, že jste moji 
učedníci, budete-li mít lásku k sobě navzájem« (Jan 13,35). 

 
Těchto Dvanáct ve Skutcích apoštolů ukazuje Pánův styl. Jsou akreditovanými 

svědky Kristova díla spásy, neukazují světu svoji domnělou dokonalost, nýbrž skrze 
milost jednoty umožňují, aby se ukázal Jiný, který ve svém lidu žije už novým 
způsobem. A tím je kdo? Pán Ježíš. Apoštolové volí život pod vládou Vzkříšeného, 
v jednotě mezi bratry, což vytváří jedinou možnou atmosféru autentického 
sebedarování. 

Také my potřebujeme znovu objevit krásu svědectví Vzkříšeného, vyjít 
ze sebevztažného chování, přestat zadržovat Boží dary a nepodléhat průměrnosti. 
Konsolidace sboru apoštolů ukazuje, že jednota a svoboda od nás samých, tvořících 
DNA křesťanského společenství, umožňují nemít strach z různosti, nelpět na věcech, 
ani darech a stát se martyres, zářivými svědky živého Boha, který působí v dějinách. 

  
 

Přeložil Milan Glaser, převzato z www.radiovaticana.cz 



 
Prosme Pannu Marii, aby nás provázela po celý říjen – měsíc 
posvátného růžence a posilovala naši naději, že s její pomocí 

překonáme všechny obtíže. 
 

 
 

Milostná socha Panny Marie Kájovské z konce 15. století v kostele Nanebevzetí 
Panny Marie v Kájově 

 

 

Litanie v čase nakažlivých nemocí nebo moru 
 

Pane, smiluj se nad námi!   
Pane, smiluj se nad námi! 

Kriste, smiluj se nad námi! 
Kriste, smiluj se nad námi! 

Pane, smiluj se nad námi! 
Pane, smiluj se nad námi! 

 
 
Bože, náš nebeský Otče,    smiluj se nad námi! 
Bože Synu, Vykupiteli světa, 
Bože, Duchu Svatý, 
Bože, v Trojici jediný, 
Bože svatý,  
Bože silný, 
Bože, nesmrtelný Králi všech věků, 
 
Bože, nevyzpytatelný ve svých úradcích, 
Bože, nevystižitelný ve svých soudech, 
Bože, který nechceš smrt hříšníka, ale aby se obrátil a žil, 
Bože, který sesíláš nemoci k našemu napravení, 
Bože, který v čase nemocí hlásáš nestálost pozemských věcí, 
Bože, který nás v čase nemoci nabádáš k trpělivosti, 
Bože, který nemocemi zkoušíš naší věrnost, 
 
Bože, který nás nemocemi káráš za naše hříchy, 
Bože, který raněním těla léčíš duši, 
Bože, který voláš k bedlivosti nejistotou smrti, 
Bože, který máš sečteny dny našeho života, 
Bože, který máš sečtené kroky naší pozemské pouti, 
Bože, jehož pomoc je nejbližší, když je nebezpečí nejvyšší, 
Bože, který usmrcuješ a oživuješ, 
 
Bože, jenž na smrt nemocným připomínáš soud a věčnost, 
 



 

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl 
k Misijní neděli 18. října 2020 

 
Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím. 

Následující neděli budeme slavit Světový den misií, u nás známý pod názvem 
Misijní neděle. Od roku 1926, kdy ho ustanovil papež Pius XI., se věřící ve všech 
katolických farnostech světa během Misijní neděle společně modlí a finančně 
přispívají do světového fondu solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty 
na pomoc potřebným ve všech kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry. 
Ze získaných prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším 
ve více než tisícovce diecézí světa.  

Dovolte mi, abych Vám upřímně poděkoval za modlitby a veškerou podporu 
papežských misií v loňském roce. Díky Vaší štědrosti jsme mohli pomoci chudým 
lidem v sedmi zemích tří kontinentů částkou více než 15,5 milionů korun. 
Pomáháme tak v Ugandě, Zambii, Bangladéši, Indii, Srí Lance, Peru a Paraguay 
s pastoračními a edukačními projekty. Podporujeme katechisty, stavby a opravy 
kostelů a kaplí.  

Pomáháme lidem zlepšovat životní podmínky a podporou řeholních kongregací 
a diecézních organizací podáváme pomocnou ruku všem potřebným. Papež 
František ve svém poselství k této neděli vyjadřuje svou vděčnost za naše nasazení, 
se kterým v říjnu loňského roku celá církev prožívala Mimořádný misijní měsíc. 
V mnoha společenstvích si věřící hlouběji uvědomili, že každý pokřtěný je zároveň 
poslaný nést evangelium druhým zvláště svědectvím svého života.  

I v letošním roce, v němž nám pandemie Covid-19 přinesla mnoho omezení, 
utrpení a postavila před nás nové výzvy, pokračuje misionářské působení celé církve 
v duchu slov, které najdeme u proroka Izaiáše: „Zde jsem, mne pošli!“. 

Oslava Světového dne misií potvrzuje, že naše modlitba i materiální pomoc jsou 
příležitostí k aktivní účasti na Ježíšově poslání v jeho církvi. Jak mnoho kdo dal, 

se podle sv. Ambrože nepočítá podle toho, kolik vydal, ale podle toho, kolik mu 
zbylo. Když pomáháme chudým, jistě nikdy nezchudneme, protože jak píše sv. Pavel 
Filipanům (4,19): „Můj Bůh je přebohatý, skvěle vám to odplatí skrze Krista Ježíše 
ve všem, cokoli budete potřebovat.“  

Ať Vás všechny provází Duch Svatý a ochraňuje Panna Maria, hvězda 
evangelizace. 

 

Ze srdce Vám i Vašim blízkým žehná     

jáhen Leoš Halbrštát 
národní ředitel Papežských misijních děl v České republice 

 
Na základě ustanovení Kongregace pro evangelizaci národů a Stanov PMD se Misijní 
neděle slaví ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém světě. Peníze 
sesbírané na Světový den misií v každé diecézi, farnosti a institutu katolického světa, 
se všechny odevzdávají příslušné Národní kanceláři PMD a použijí se na hrazení 
projektů Papežského misijního díla šíření víry. 

 
 

OZNÁMENÍ: 
První sv. přijímání 
V neděli 11. října přistoupí šest dětí z naší farnosti k 1. svatému přijímání. Z tohoto 
důvodu bude mše v proboštském kostele mimořádně posunuta až na 11.00 hod. 
Prosíme o modlitbu za tyto děti i za všechny, kdo je k prvnímu setkání s Kristem 
v eucharistii doprovází.   
 

Misijní neděle 
V neděli 18. října slavíme den modliteb za misie. Kostelní sbírky z tohoto dne budou 
určeny na podporu katolických misií ve světě prostřednictvím Papežských misijních 
děl. 

 
 

Z LITURGICKÉHO KALENDÁŘE 
 
Neděle 4. 10. – 27. neděle v mezidobí 
  
Úterý 6. 10. – památka sv. Bruna, kněze 
Středa 7. 10. – památka Panny Marie Růžencové 
Pátek 9. 10.  – památka sv. Dionýsia, biskupa a druhů, mučedníků 
 
Neděle 11. 10. – 28. neděle v mezidobí 
 
Pondělí  12. 10. – památka sv. Radima, biskupa  

   českého národa 
Čtvrtek 15. 10. – památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve 
Pátek 16. 10. – památka sv. Hedviky, řeholnice 
Sobota 17. 10. – památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka 
 
Neděle 18. 10. – 29. neděle v mezidobí (den modliteb za misie) 


