FARNÍ INFORMACE „NEBOJTE SE“ VI.
Milí přátelé z našich farností,
dnes večer začíná už 4. neděle postní a, i když jde letos opravdu o velmi zvláštní
přípravu na Velikonoce (a velmi zvláštní budou s největší pravděpodobností i
Velikonoce samotné), přesto je to i letos neděle Laetare, tedy neděle radostná. A to
je dobrá zpráva! Možná se teď kolem nás spousta věcí mění, sami asi ani nevíme, co
se změní zítra, co pozítří, ale radost evangelia, tedy radost z toho, že Bůh se v Ježíši
stal Bohem blízkým každému z nás, každé naší bolesti i touze, radost z toho, že
přemohl každé utrpení, dokonce i smrt, je radostí trvalou a jednou provždy jistou.
Takže… SE NEBOJME!
Co nás tedy čeká a co se v našich farnostech děje?
- pokračuje šití roušek. Zdá se, že Pečovatelská služba v Plasích je prozatím rouškami
dobře zabezpečená, takže se nabízejí nová odbytiště.
- pak tu máme tři oznámení týkající se této neděle:
1) Připomínáme, že zítra dopoledne, v neděli 22. března, v 9:00 se přes webové
stránky plzeňské diecéze můžete připojit k eucharistii, kterou bude o. biskup Tomáš
sloužit v kapli salesiánského střediska v Plzni. Během ní se s námi podělí o svůj
pastýřský list, kterým bude reagovat na současnou situaci. Určitě se tedy zítra
„setkáme“ v devět u našich počítačů nebo mobilů. Těm, kteří tuto možnost nemají,
dopis otce biskupa pošleme. pro sledování přímého přenosu klikněte sem
2) Jako farnost jsme dočetli List Filipanům a od zítřka se pouštíme do společné četby
Prvního listu Janova. Platí pro něj totéž: najděme si, pokud možno denně, chvíli, kdy
se doma sejdeme u stolu nebo se sami pohodlně usadíme a přečteme si pár veršů.
Ve chvilce ticha si můžeme lépe uvědomit, o čem jsme právě četli, a pro sebe nebo
nahlas zopakovat slova, která se nás dotkla. Pokud nemáte doma nikoho k sdílení,
napište nám!
3) Na stránkách media.oblati.cz najdete zítra pod záložkou „Nedělní impuls“
promluvu otce Petra k nedělnímu evangeliu. Na týchž stránkách najdete i Denní
impulsy k nadechnutí (páteční impuls například připravila Maruška Bulínová!) a nově
také odkaz na Infekční čítárnu, tedy na virtuální knihovničku s oblíbenými úryvky
nám blízkých lidí. Pokud byste se také chtěli pro povzbuzení a potěchu druhých
o úryvek ze své oblíbené knihy podělit, prosím, napište na adresu vlastimil@oblati.cz
a my vám moc rádi poskytneme pár jednoduchých rad, jak na to. Moc díky za
spolupráci!

- V pátek dopoledne se papež František při mši svaté v Svaté Martě dotkl tématu,
které pro mnoho z nás bude pravděpodobně tématem velmi důležitým: vysvětlil, jak
je možné prožít zpověď ve chvílích, kdy by bylo obtížné opustit dům nebo sehnat
kněze. Samozřejmě nejde o nic, co by si papež nově vymyslel, jen jednoduše odkázal
na Katechismus katolické církve a na starobylý nejvyšší zákon církve, kterým je spása
člověka. Řekl: „Dobře vím, že mnozí z vás se před Velikonocemi chodíte pravidelně
zpovídat. Ale letos mi můžete říct: ʼOtče, jak se mám dostat ke knězi, když bych neměl
vycházet z domu? Ale přesto si přeji se s Bohem smířit, chci, aby mě znovu objal, aby mě
objal jako otec… Ale jak to mám udělat?ʼ Udělej, co říká katechismus,“ pokračuje papež
František. „Je to velmi jasné: pokud nemůžeš ke zpovědi za knězem, mluv přímo
s Bohem. Je to tvůj otec. Řekni mu pravdu: ʼPane, udělal jsem to a to… odpusť mi,ʼ a
celým srdcem ho požádej o odpuštění a slib mu: ʼPak, až to bude možné, se vyzpovídám,
ale teď mi odpusť.ʼ A v tom okamžiku budeš opět v Boží milosti! Teď je ta pravá chvíle!
Vyznej se před Pánem a lituj, a tvoje duše bude bílá jako sníh.“
Milí přátelé, přejeme vám krásnou neděli prožitou v Ježíšově radosti!
Vaši misionáři obláti

