
PASTÝŘSKÝ LIST  
ČESKOBUDĚJOVICKÉHO BISKUPA 

K DEVÍTIDENNÍM MODLITBÁM A ZASVĚCENÍ DIECÉZE PANNĚ MARII 

DNE 13. KVĚTNA 2020 

 

Milí diecézané, bratři a sestry v Kristu Ježíši, našem Pánu! 

Žijeme v čase a prožíváme období, které se vyznačuje mnoha omezeními, avšak 

stále jsme duchovně spojeni v jedno velké společenství místní církve.   

Chci vás pozdravit na prahu měsíce května, kdy soustřeďujeme pozornost na 

Matku Boží, Pannu Marii; k ní se obracíme s velkou důvěrou, neboť jak víme, byli jsme 

jí svěřeni a ona byla svěřena nám (srov. Jan 19, 26-27). Věřím, že v tomto měsíci jistě 

nikdo z nás neopomene různé mariánské modlitby, mezi nimiž zaujímají zvlášť výsadní 

postavení modlitba růžence a Loretánské litanie.  

S vědomím vážnosti vyplývající ze současné situace, rozhodl jsem se obnovit 

zasvěcení naší diecéze Neposkvrněnému Srdci Panny Marie - a to 13. května, kdy si 

každoročně připomínáme zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Tomuto zasvěcení 

bude předcházet novéna, tedy devět dní modliteb, k nimž vás chci přizvat, tentokrát 

prostřednictvím internetu. I když budeme od sebe fyzicky vzdáleni, můžeme i přesto 

vytvořit modlitební společenství a Pánu Bohu tak předložit všechno, co nás tíží a trápí.  

Spolu s vámi chci tedy prosit:  

 - za odvrácení koronavirové pandemie;  

 - za trpící, opuštěné a zemřelé v důsledku pandemie;   

 - za naše rodiny; 

 - za obnovení a prohloubení náboženského života v naší diecézi. 

 

Za přítomnosti kněží příslušného vikariátu se budu každý den - tedy od pondělí 

4. do středy 12. května 2020 - modlit a obětovat mši svatou na mariánských poutních 

místech v jednotlivých vikariátech naší diecéze; ve všední dny bude začátek novény 

vždy od 17:30 hod. a v neděli od 10:30 hod.; seznam mariánských poutních svatyň 

(vybraných podle vikariátů), v nichž se modlitební setkání uskuteční, lze nalézt na 

webových stránkách biskupství (www.bcb.cz), kde je umístěn informační plakát, stejně 

tak jako i odkaz na možnost přímého sledování přenosu z daného místa. Ti, kdo nemají 

možnost sledovat přímý přenos prostřednictvím internetu v konkrétním daném čase, 

mohou se připojit svou osobní modlitbou růžence, litaniemi apod. 


