
ČAS PRO VÍRU 

Drazí farníci a poutníci, 

byla by škoda, kdybychom se zafixovali jen 

v nečinnosti a rozmrzelosti nad omezeními, 

která se týkají našeho života. Kdybychom 

čekali, „až všechno bude jako dřív“, 

a nevyužili čas, který nám Bůh dává. Co 

tedy můžeme udělat pro náš duchovní 

život? 

Především zůstávat ve vztahu s Bohem. Na 

jednu stranu jsme zbaveni možnosti jít na 

mši sv. do kostela, ke zpovědi a k přijímání 

tak, jak jsme si zvykli. Na druhou stranu 

situace, kterou prožíváme, odhaluje před 

námi, co je v životě důležité – co je trvalé, 

dobré a krásné. 

Věnujme pozornost svému duchovnímu 

životu a tento čas jenom „nepřereptejme“. 

Dovolte těch několik řádků jako 

připomenutí, příklad a vodítko, co můžeme 

udělat jenom během jednoho dne. 

1. Ráno se pomodlím. Poděkuji za nový den 

a zeptám se Boha, jaká je JEHO vůle. 

Poprosím o sílu JEHO vůli tento den 

přijímat a uskutečňovat. 

2. Každý den si můžu během dne udělat čas 

a sledovat bohoslužbu (Tv Noe, Proglas, 

internet, www.mseonline.cz) 

3. Každý den můžu duchovně přistoupit ke 

sv. smíření, než se budu moci vyzpovídat 

před knězem. Udělám si zpytování svědomí, 

vyznám své hříchy Bohu, budu litovat 

a poprosím za odpuštění. 

4. Každý den (a to neomezeně) můžu 

duchovně přijmout Pána Ježíše. Na 

stránkách www.slavkovice.cz můžete najít 

ke stažení brožurku o Duchovním přijímání. 

Brožurka je také v kostele. 

5. Každý den můžu získat plnomocné 

odpustky: Uděluje se dar mimořádných 

odpustků věřícím postiženým nemocí 

Covid19, obecně nazývanou coronavirus, 

jakož i zdravotnickým pracovníkům, 

rodinným příslušníkům a všem, kdo se o ně 

z jakéhokoli titulu, včetně modlitby, 

starají. 

Úryvek dekretu: „Apoštolská penitenciárie 

taktéž ochotně za stejných podmínek 

uděluje plnomocné odpustky i těm věřícím, 

kteří obětují návštěvu Nejsvětější svátosti 

nebo eucharistickou adoraci nebo alespoň 

půlhodinovou četbu Písma svatého nebo 

modlitbu svatého růžence nebo křížové 

cesty nebo korunky Božího milosrdenství, 

aby vyprosili u Všemohoucího Boha 

ukončení epidemie, úlevu pro ty, kdo jí 

jsou postiženi, a věčnou spásu těm, které 

Pán povolal k sobě.“ Celý text dekretu 

můžete najít na www.cirkev.cz 

6. Ve 20.00 hod. se každý den můžu 

duchovně spojit v modlitbě růžence a prosit 

za ukončení epidemie. 

7. Můžu někomu zavolat, povzbudit. Tímto 

způsobem udělat skutek milosrdenství. 

8. Večer můžu Bohu poděkovat za celý den 

a za všechny duchovní dary a milosti, 

kterými mě obdaroval.  

9. Není od věci si vést svůj Deníček. Někdy 

jsme až po nějaké době schopni pochopit, 

jak omilostněný byl čas, který jsme 

prožívali. 

Přejeme Vám, ať právě v této době zakusíte 

Boží blízkost. 

otcové pallotini, Jámy - Slavkovice 

    

 


