NEDĚLE A PAMÁTKA ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
Každý týden jsme zváni na slavení Velikonoc „v malém“, na nedělním eucharistické
shromáždění. Naše neděle má totiž svůj původ ve „dni po sobotě“, v „prvním dni v týdnu“,
kdy Kristus vstal z mrtvých (Mt 28,1-8; Mk 16,1-8; Lk 24,1-12; Jan 20,1-18). Církev tuto
událost v neděli nejen připomíná, ale tajemným způsobem ji zpřítomňuje k oslavě Boha a
posvěcení věřících. Bylo by velkým ochuzením z důvodů Coronaviru neslavit neděli,
protože nemůžeme jít do kostela.
Nabízím vám jednoduchý přehled, co dělat v naší farnosti v době střídajících se stupňů
nouzových stavů:
1. Snažíme se o osobní účast na mši svaté v kostele. Mše sv. jsou
v kostele Panny Marie Pomocnice na Jižních Svazích ve Zlíně v 8, 9,
10, 11:30 a v sobotu v 18:30 hod. s nedělní platností. Počet účastníků
je omezen. Proto je nutné si rezervovat místo přes naše farní stánky.
Ve stupni PES 5 je k přihlášení 35 míst přes internet a 10 míst přes
farní kancelář.
2. Vzhledem k omezené kapacitě kostel nevyžadujete účast na mši
svaté každou neděli. Dejte prostor také jiným bratřím a sestrám a
přihlašujte se každých 14 dní až tři týdny.
3. Přenos nedělní mše svaté z našeho kostela je v 10:00 hod.. Najdete ho na
YOUTUBE.COM/SDBZLIN nebo WWW.SDBZLIN.CZ/FARNOST
4. Pokud se nedostanete na mši svatou, slavte nedělní liturgii doma.
a) Slavte liturgii, pokud možno ve společenství celé rodiny nebo přátel. Vytvořte domácí
církev. Domluvte se, kdo bohoslužbu připraví a povede.
b) Použijte k bohoslužbě některou z vysílaných mší svatých.
Můžete sledovat celou mši svatou.
c) Můžete sledovat pouze bohoslužbu slova a potom se společně modlit: navažte na
přímluvy a společně proste Boha za potřeby nejen své rodiny; vraťte se k evangeliu a
homilii kněze a sdílejte svou zkušenost s evangeliem; nebo se sdílejte nad otázkou, co
tento týden pro mne Ježíš učinil a co jsem učinil pro něho? Chvalte společně Boha a
děkujte mu.
5. Přijďte do kostela ke svatému přijímání. Eucharistii bez bohoslužby slova podáváme
v neděli dopoledne od 11 do 12 hod. v sále budovy „B“ a odpoledne od 15 do16 hod.
v kostele.
6. Prosíme vás, abyste se po skončení bohoslužeb v kostele neshlukovali před kostelem.
Respektujme nařízení vlády uvnitř i vně kostela!
7. Příležitost ke svátosti smíření je celé nedělní dopoledne a odpoledne od 15 do 16 hod.
Mějte odvahu využít mimořádnou situaci k získání schopnosti mluvit o své víře a
společně se modlit. Získáte posilu ve víře, větší porozumění eucharistické bohoslužbě i
osvobození od rozmanitých tlaků života především od osamělosti.
Objevme znovu neděli jako den hluboké radosti a díkůvzdání, nikoliv jen povinnosti,
ale den milosti vzkříšeného Pána.

1

