
Milí farníci, 

přeposílám Vám nové informace na základě podnětů generálního vikáře Mons. 

Jana Paseky: 

15. 3. 2020 rozhodla vláda České republiky o zákazu volného pohybu osob. 

V návaznosti na prohlášení českých a moravských biskupů k tomuto krizovému 

opatření, podepsanému dnešního dne Mons. Janem Graubnerem, arcibiskupem 

olomouckým, píši několik upřesňujících bodů k nastalé situaci: 

1. My kněží zůstáváme ve své farnosti v Dobrušce a modlíme se za Vás. Jsme 

otevřeni individuálně věřícím vysluhovat svátosti smíření, svátosti 

nemocných a individuálně podávání svatého přijímání. Nabízíme Vám 

pastorační rozhovor po telefonu nebo prostřednictvím internetu.  

2. Vestibuly kostelů (Dobruška, Opočno, Přepychy) jsou nadále otevřeny při 

dodržování přísných hygienických opatření.  

3. Nemocné navštívíme v nemocnicích či jiných zařízeních pouze v případě 

ohrožení života.  

4. Kněz, který vykazuje příznaky respiračního onemocnění, nesmí ohrožovat 

ostatní lidi ani vykonávat žádnou službu kromě soukromé celebrace Mše 

svaté.   

5. Nabídka liturgie pro rodiny a duchovní svaté přijímání: Prosím, seznamte se 

s novým aktuálním seriálem videí „Liturgie v čase bez liturgie“ 

zveřejňovaném postupně na webech liturgie.cz a pastorace.cz. 

6. Vzbuzení dokonalé lítosti: Vzbuďme si dokonalou lítost zvláště v situaci 

onemocnění a izolace. Dokonalá lítost spočívá v tom, když věřící nahlíží 

svůj život ve světle Božího  milosrdenství a z lásky k Bohu upřímně lituje 

všech svých hříchů. 

7. Znovu připomínám výzvu o. b. Jana, aby se všichni věřící v rámci možností 

zapojili do řetězce modliteb. Za mimořádně přínosnou zde společně 

s diecézním biskupem považujeme modlitbu Růžence s pokornou prosbou za 

obrácení, za odpuštění hříchů a za posilu nemocných a těch, kdo o ně pečují. 

 

8. K soukromé modlitbě či k modlitbě v rodinách Vám nabízíme texty 

modliteb Svatého otce:  

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-papeze-frantiska-k-

panne-marii, 

nebo olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera: 

https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315modlitba-arcibiskupa-

olomouckeho-jana-graubnera. 
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V Dobrušce 17. března 2020 

 

Kontakty 

Římskokatolická farnost – děkanství Dobruška 

Farní kancelář -pevná  linka: +420  494 623 083 

E-mail: dekanstvi@dobruska.cz 

P. ThLic. Augustín SLANINKA, CM – děkan 
Mobil: +420  731 604 055 

E-mail: augustin.slaninka@gmail.com 

Skype: Augustin Slaninka 

P. Mgr. Ing.  Alojz ŠELIGA, CM – farní vikář 
Mobil: +420  731 402 255 

E-mail: alojz.seliga@gmail.com 

P. Mgr. Branko ŠTEFÚN, CM – farní vikář 

Mobil: +420  731 402 256 

E-mail: branostefun@gmail.com 

. 

Fr. Ľubomir ŽEMLA,CM – pastorační asistent 
Mobil: +420 737 709 190 

E-mail: lzcmsk@gmail.com 

 

ThLic. Matej Pinkas, PhD. – bohoslovec na praxi 
Mobil: +420 731 101 168 

E-mail: matejpinkas@gmail.com 
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