Program farností v týdnu od 22. 3. 2020

V době trvání nouzového stavu vyhlášeného Vládou České republiky jsou

ZRUŠENY VŠECHNY VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY.
Drazí farníci, jelikož neseme zodpovědnost nejen sami za sebe, ale také za všechny,
s nimiž se setkáváme, omezme v této době osobní kontakty na nezbytné minimum.
V době nemožnosti fyzicky se účastnit mše svaté a přijmout Eucharistii využívejme
možnosti duchovního svatého přijímání (např. Kancionál č. 042).
Můžeme využít přímé živé přenosy mší svatých:
- v neděli 22. března: v 10:00 v České televizi 2, v 10:30 v Televizi Noe,
v 9:00 a 19:30 v Radiu Proglas
- ve všední dny: v Televizi Noe v 7:00 (papež František) a ve 12:00 (kaple v Ostravě)
Co se týká svátosti smíření, není možné ji udělovat na dálku (např. přes telefon). V případě
nemožnosti vyzpovídat se ze svých hříchů knězi má věřící vzbudit dokonalou lítost z lásky
k Bohu (to je záležitost rozumu a vůle, nikoliv citů) spolu s předsevzetím konat dobře a
přistoupit ke zpovědi, jakmile to bude možné.
V nouzovém stavu využívejme především výše uvedené nouzové prostředky.
Nicméně i současná situace počítá s výjimkou pro individuální duchovní péči a službu
(Vyhlášení nouzového stavu, bod I.g.3.). V případě potřeby (zvláště zaopatřování vážně
nemocných, ale také svátost smíření a svaté přijímání) mě tedy neváhejte kontaktovat
(mobil 605 577 831), domluvíme se na setkání.
Přijměme tuto mimořádnou situaci jako postní výzvu k obrácení se k Bohu a jako
příležitost k modlitbě. Lidská opatření samozřejmě dodržujme, ale spoléhejme především
na pomoc Boží a ochranu nebeské Matky, jak to v mnoha těžkých dobách bylo vlastní
věřícím, kteří tímto světem kráčeli před námi. Můžeme se připojit k výzvě našeho papeže
Františka a spojit se v modlitbě každý večer ve 20 hodin. Modleme se za ukončení
nákazy koronaviru, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné tíživé
situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny zasažené, za
odpuštění hříchů i usmíření Boha, za to, abychom my, kteří se nazýváme křesťané, jako
křesťané skutečně žili.
Mnohé podněty pro tuto dobu nalezneme třeba na www.cirkev.cz.
Pán Ježíš o nás řekl, že jsme solí země a světlem světa, vnášejme tedy do naší země a do
našeho světa Kristův pokoj...
Pokoj Páně ať zůstává vždycky s Vámi! (Denně při soukromé mši svaté na Vás pamatuji.)
P. Karel Rechtenberg, správce farností,
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