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   středa 25. března 2020, Slavnost Zvěstování Páně 

Zdravíme vás, milí farníci, zdravíme vás všechny, kdo přicházíte do Saleska.  

Už jsme se nějakou dobu neviděli a prožíváme zvláštní situaci.  

Každé omezení přináší ztrátu, ale zároveň i výhodu, novou možnost. Třeba si více uvědomujeme, 

co pro nás znamená komunikace a setkávání s druhými, jak vysoko hodnotíme možnost účastnit se života 

ve farnosti a v církvi. Co pro nás znamená bohoslužba, zapojení do života farnosti, společenství modlitby 

i svátosti. Jak si ceníme sdílení a sdělování obyčejných věcí našeho života. Jak se rádi vidíme, potkáváme 

a sdělujeme si to, co zrovna prožíváme.  

I když jsme jako salesiáni v těchto časech více neviditelní, chtěli bychom vás všecky ujistit, že na 

vás myslíme, vzpomínáme na mnohé situace, které jsme společně s vámi zažili, a také vás předkládáme 

Pánu v modlitbě. A už se nedočkavě těšíme, až se zas budeme vídat a setkávat a povídat a naslouchat a 

smát se a radovat a plánovat a, jak to říct  jednoduše, spolu žít.  

Podařilo se nám vytvořit možnost vidět se naživo, aspoň ve směru od vás k nám a také se slyšet. 

V neděli jsme zahájili přenos bohoslužeb v obvyklých časech přes počítač. Pokračovali jsme v úterý večer 

křížovou cestou a mší. Ve středu ráno byla další eucharistická bohoslužba. Zjistili jsme, že je to technicky 

docela náročné a možnosti přenosu vylepšujeme. 

Rozhodli jsme se, že po celou dobu omezeného pohybu vlivem pandemie koronaviru vám 

zprostředkujeme setkání s Ježíšem. Jedním z těchto kroků jsou pravidelné online přenosy bohoslužeb 

ze Saleska dle časů, jak jste zvyklí (neděle v 8:30 mše, úterý v 18:15 křížová cesta a v 18:30 mše svatá, ve 

středu v 7:30 mše svatá, pátek v 18:15 křížová cesta a v 18:30 mše svatá). K připojení se k těmto 

bohoslužbám stačí mít internetové připojení. Když si otevřete web Saleska (www.salesko.cz), tak hned 

přes úvodní upoutávku se proklikáte k přenosu. Druhou možností je na internetu si otevřít 

www.youtube.com a do vyhledávání zadat slovo „salesko“. A to vám hned najde výběr. Pokud vám to 

nepůjde, zavolejte a poradíme nebo vám někdo známý poradí. 

Páteční křížová cesta a mše svatá by byla více směřována k dětem a mladým lidem. Ve vedení 

bohoslužeb se budeme střídat, což uvidíte vždy v rozpisu. Jinak odkaz na bohoslužby najdete i webu 

www.onlinemse.cz , kde je přehled bohoslužbami napříč naší republikou.  

Budeme rádi za vaši zpětnou vazbu. Přenos bohoslužeb není běžné sledování televize. Je to 

propojení farního společenství v modlitbě. Proto to děláme. Ne vždy nás bude poslouchat technika. Když 

budete reagovat, tak můžeme mnohé věci společně vyladit. Třeba vás napadne nějaké reálné vylepšení, 

které je v našich podmínkách realizovatelné, tak jej napište. Je třeba si ale uvědomit, že naším hlavním 

zaměstnáním není televizní vysílání      .  

Naše salesiánská brněnská komunita, která sídlí v Brně – Žabovřeskách a jejíž jsme součástí, 

nabízí každý den ve 20:00 společnou modlitbu růžence spojenou se slůvkem a krátkou adorací. Odkaz 

najdete na Facebooku Bosco point (napište do internetového prohlížeče „Bosco point“ a proklikáním 

naleznete) nebo si otevřete www.youtube.com a zadejte do vyhledávače „salesiani Žabovřesky“ a také 

naleznete. 

http://www.salesko.cz/
http://www.youtube.com/
http://www.onlinemse.cz/
http://www.youtube.com/
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Jinak v Salesku byste to nyní nepoznali. Led z kluziště roztál, brusle jsou už uklizeny, kulaťoun 

vymalován… a Klub VeSpod má také na kahánku… Všude se šíří libá 

vůně… desinfekce… Zkrátka nyní uklízíme, opravujeme, leštíme kliky… 

ale také fyzicky i virtuálně pracujeme na Hodnocení a plánování 

školního roku. Do toho se těšíme na tábory, které s velkým nasazením 

připravujeme. Ještě jsem zapomněl, že předěláváme celý video-audio 

systém ve sportovním sále, aby při nastartování kroužků vše běželo bez 

nehod. 

Tak tolik naše zvěst vám farníkům. Mějte se pěkně a brzy na viděnou. 

Vaši salesiáni   

                              František Ptáček (t. 731 600 068) a Petr Matula (t. 604 469 235) 

P.S.: Opatření Vlády ČR omezuje pohyb osob z důvodu zastavení šíření koronaviru. Základní 

povzbuzení zvládnete dobře sami ve svých rodinách. Je třeba dbát na doporučení Ministerstva 

zdravotnictví. Pokud ale bude třeba, aby byl zavolán kněz k těžce nemocnému, umírajícímu, nebo 

v jiné potřebné situaci, jsme k dispozici. Pokud by akolyté chtěli zanést někomu svaté přijímání, tak se 

stačí domluvit (mohou nám zavolat a domluvit se). Je vždy třeba posoudit rizika možné nákazy. Když 

pomáhám druhým, neměl bych ohrozit zdraví své i druhých. Z toho důvodu se nyní více doporučuje 

duchovní svaté přijímání, nepodávat si ruce. Ve farním kostele sv. Jiljí je každý den ráno v 8:00 mše 

svatá, na kterou můžete přijít (v omezeném počtu do 30 lidí). Starší farníci by ale měli raději zůstat 

doma. Více informací je stránkách farnosti (https://farnostlisen.cz/). 

https://farnostlisen.cz/

