Drazí farníci,
v současné situaci, kdy svět žije ve strachu z nemoci covid-19, bychom si měli znovu připomenout,
že náš hlavní cíl i úkol tady na zemi je dosažení věčné spásy v nebi. Proto nemáme důvod propadat
panice. Zároveň víme, že spásy v nebi dosáhneme službou Bohu a bližnímu tady na zemi. Proto je
naší povinností také zodpovědnost za pozemský život a tělesné zdraví nás i našich bližních.
Při promýšlení všech těchto okolností mi vyvstávají na mysli slova prvokřesťanských mučedníků:
"Nemůžeme být bez (nedělní) eucharistie!"
Vzhledem k současné situaci a nařízení vlády, které zakazuje shromáždění přesahující 30 osob,
i snaze umožnit všem farníkům účast na nedělní bohoslužbě, jsem nucen upravit nedělní pořad
bohoslužeb následovně:
V sobotu večer bude mše sv. v 18:00, v neděli v 9:30 a v 18:00. Aby byla jistota, že bude
dodržen omezený počet účastníků, je nutné, abyste svoji účast nahlásili, nejlépe během pátku,
případně během soboty na tel. čísle: 731 402 082. Přednost mají věřící, kteří se bohoslužeb
ve farnosti běžně zúčastňují a ti, na jejichž úmysl je mše sv. sloužena.
Chci apelovat o postoj důvěry vůči Nebeskému Otci, současně však o postoj zodpovědnosti: pokud
někdo cítí fyzické oslabení či zachlazení, ať důkladněji než jindy zváží účast na mši sv. v kostele.
V mimořádné situaci je možné sledovat mši sv. prostřednictvím rádia, televize či internetu. To by
nemělo být jako při sledování kteréhokoliv jiného pořadu (kdy při tom děláme různé práce, jíme,
vykládáme apod.), ale se zachováním jisté důstojnosti.
Připomínám, že v takové situaci je možné požádat kněze o donesení sv. přijímání domů. Prosím,
abyste se nezdráhali tuto možnost využít a ozvali se mi.
Pamatujme také na skutečnost, že tváří v tvář jakýmkoliv nebezpečím, ať už epidemiím (mor,
cholera atd.) či politickým (válečné situace, nepřátelský útlak aj.) křesťané vždy konali pokání
a více se utíkali o pomoc k Bohu, Panně Marii a svatým. Nezapomínejme na tyto prostředky
ani dnes, kdy situace přesahuje možnosti čistě lidských řešení. Nezapomínejme prosit nejen
o odvrácení hrozících nebezpečí, ale především o návrat lidí k Bohu a podřízení se jednotlivců
i národů Božímu zákonu.
P. Jan Šimoník

