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Prohlášení biskupů: Drazí věřící,
v souvislosti s nouzovým stavem, vyhlášeným dne 12. 3. 2020 Vládou
ČR, kdy je omezen počet účastníků shromáždění, včetně
náboženských, na 30 osob, se prakticky ruší veřejné bohoslužby a další
církevní akce.
Toto opatření je zcela mimořádné, a vyžaduje si tedy mimořádná
řešení. Všichni věřící jsou z tohoto důvodu do odvolání dispenzováni
od fyzické účasti na nedělních bohoslužbách. Bohoslužby je možné
sledovat ve sdělovacích prostředcích a den Páně slavit v rodinném
kruhu. Zůstává zachována možnost individuálního přijetí svátostí
v kostelích, které zůstanou v rámci možností otevřeny.
Sledujte rovněž další informace ve svých diecézích, kde budou
opatření konkretizována.
Vyzýváme k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným,
a především k modlitbě.
Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer
ve 20 hodin v modlitbě za ukončení epidemie, 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 byli opravdovými
křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom
byli svědky a prostředníky Boží lásky. Společná modlitba je nejsilnější
zbraní, kterou máme. Mysleme na předky, kteří vyprosili ukončení moru
a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a kostely. Každý podle svých
možností se zapojme aspoň modlitbou - Otče náš a Zdrávas Maria, či
korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem. Žehnáme Vám
i Vašim blízkým!
Vaši biskupové.
Bohoslužbou u Palladia země české ve Staré Boleslavi chce
katolická církev vyprošovat české zemi ochranu při epidemii koronaviru.
Chce se také modlit za lékaře, všechen zdravotnický personál,
dobrovolníky a rodinné příslušníky, za osamocené a staré lidi, a také za
všechny, kteří nesou odpovědnost za stát. Mše svatá, kterou bude
celebrovat pražský pomocný biskup Zdenek Wasserbauer, se uskuteční
na slavnost sv. Josefa 19. března od 10.00 h.
Přenáší televize NOE nebo na stránkách www.staraboleslav.com.

Slovo duchovního otce
PŮST A VELIKONOCE

Půst a Velikonoce patří k sobě. Velikonoční neděle bez Velkého pátku,
to je jako skořápka vajíčka bez vnitřního obsahu. Kolik lidí se spokojí jen
s tou skořápkou, jen s tou kraslicí, která je sice krásná, ale prázdná.
Kristovo utrpení je podloženo láskou k nám. Kdo se v postní době
modlí, respektive prožívá křížovou cestu, může se pak naplno radovat z
Kristova zmrtvýchvstání. V našem životě jdeme křížovou cestou, která
nemá skončit v hrobě, ale ve zmrtvýchvstání – v životě věčném v nebi.
Utrpení tohoto času se nedá srovnat se slávou v nebi, jak to říká svatý
Pavel. Jsme-li zakotveni v nebi, myslíme-li na život věčný v nebi, pak pro
nás trampoty tohoto světa, tohoto pozemského života jsou snesitelnější.
Lidé, kteří nevěří ve věčný život v nebi, se zde hroutí i pod sebemenším
utrpením. Myšlenka na nebe nás nezbaví bolesti, ale dává nám sílu
bolesti unést. Mučedníci prošli hodně těžkým utrpením v závěru svého
života. Obdivujeme je, ale bez jejich vztahu k Ježíši ukřižovanému by to
nevydrželi a Ježíše by zapřeli.
Kéž nás Ježíšovo utrpení posiluje v tomto slzavém údolí a náš život se
jednou promění ve věčné štěstí v nebi.
P. Ivan
Ze života farností
Dne 21. 2. jsme se rozloučili s panem Ing. Františkem Bartákem
z Mirošovic. Obřad se mší svatou a uložením do hrobu na hřbitově
v Hrusicích vedl P. Kryštof Henriko z Jílového.
Den před Popeleční středou 25. 2. 2020 jsme se sešli na Kající pouti
na faře v Mnichovicích. V 9 hod. začala modlitbou svatého růžence,
v 9,30 hod. byla mariánská mše svatá. Celá pobožnost byla s varhanním
doprovodem. V promluvě jsme slyšeli o Kristu ukřižovaném a Panně
Marii se svatým Janem. Potom následovala Adorace před vystavenou
Nejsvětější Svátostí Oltářní - známé bloky -píseň, tichá modlitba, píseň,
rozjímání a modlitba na různé úmysly z kancionálu. Po ukončení
Adorace jsme se pomodlili Křížovou cestu s písní. Na každého vyšlo
jedno zastavení.
Sešlo se nás 15 poutníků a kněz. Setkání jsme ukončili v kuchyni
obědem z přinesených vlastních zásob i z připravených táců od poutnic.
Při následném povídání zněla spokojenost z celého setkání.

Popeleční středa – motto - skrytý půst, skrytá modlitba, skrytá
almužna. Skrytý Pán Ježíš ve svatostánku se za nás modlí 24 hod.
denně. Vysílá paprsky lásky jako slunce na všechny, kdo jsou v jeho
blízkosti. Je nám vždy věrný. Odpouští naše nevěrnosti. Stále nás miluje,
odpouští nám, že na něj zapomínáme. Má úctu ke každému člověku.
Odpouští nám, že mu prokazujeme málo úcty z vděčnosti. Manželé,
kteří si v den svatby slibovali lásku, úctu a věrnost, mohou nejen v postní
době zpytovat své svědomí, jak tento slib zachovávají. Kněží před
svěcením slibují celibát, modlitbu breviáře a poslušnost biskupovi a jeho
nástupcům. Kéž se jim daří tento slib neporušovat. Křesťané v křestním
slibu vyznávají svou víru a nechtějí mít nic společného s ďáblem. Kéž
žijí podle své víry a vyvarují se hříchu. Biřmovaní křesťané kéž
neztrácejí zápal pro záchranu duší. Všichni ať jsme podle dnešního
evangelia dobří v postu, v modlitbě, v almužně. Skrytá modlitba je
skryté dobro, o kterém ti nejbližší nevědí. Skrytý půst nejen co se týče
pokrmu, ale i odřeknutí si všeho dovoleného, např. hry na počítači.
Skrytá almužna – co ušetříme v postní době, patří těm, kdo např.
nemají na jídlo.
Kéž nás povzbuzuje po celou postní dobu trojice skrytého dobra
a život podle evangelia.
V neděli 1. 3. byla v Hrusicích mše svatá za jednu rodinu, která
prožívá krizi. Možná je v našich farnostech takových rodin víc. Když
jsem byl před rokem v nemocnici, Hrusice se za mne silně modlili. Já teď
prosím o modlitbu nejen za tu rodinu, ale i další manželství prožívající
těžké období.
V neděli 1. 3. byl v Hrusicích pokřtěn Jakub Budzák z Mnichovic.
Z katechismu pro dospělé:
JE PÍSMO SVATÉ PRAVDIVÉ?
Bible nespadla hotová z nebe, ani ji Bůh nediktoval lidským psacím
strojům, ale k jejímu sepsání si vybral lidi a použil jich s jejich
schopnostmi a silami. Působil v nich a skrze ně, aby jako praví autoři
sepsali všechno to a pouze to, co On chtěl. K uznání určitých textů
jakožto Písma svatého patří tedy i všeobecný souhlas Církve.
V jednotlivých církevních obcích muselo být dosaženo souhlasu: „Ano,
těmito slovy k nám skutečně promlouvá Bůh sám – jsou inspirována
Duchem Svatým!“ Rozhodnutí o tom, které z mnohých raně
křesťanských spisů byly skutečně inspirovány Duchem Svatým, padlo
ve 4. století, kdy byl sestaven takzvaný Kánon Písma svatého.

Z katechismu pro děti: JAK SPRÁVNĚ ČÍST BIBLI
Písmo svaté čteme správně, když se ho modlíme, tedy čteme-li ho
s pomocí Ducha Svatého, pod jehož vlivem byla Bible sepsána.
Je Božím slovem, ve kterém se nám Bůh zásadním způsobem sděluje.
Bible je jako dlouhý Boží dopis jednomu každému z nás. Proto
bychom měli brát Písmo svaté do ruky s velkou láskou a úctou.
Nejprve je potřeba skutečně si tento Boží dopis přečíst. Nevybírat si
detaily a přitom ztrácet ze zřetele celek. Celek bychom měli chápat
v pohledu na jeho ústřední bod a tajemství: na Ježíše Krista,
o kterém hovoří celá Bible včetně Starého zákona. Měli bychom tedy číst
Písmo svaté s toutéž vírou Církve, s jakou bylo sepsáno.
Ke cti sv. Josefa 19. 3. bude v omezeném počtu věřících na faře
v Mnichovicích mše svatá v 17,30 hod.
Na Slavnost Zvěstování Páně 25. 3. bude v omezeném počtu věřících
na faře v Mnichovicích mše svatá v 17,30 hod.
Nabízíme všem maminkám možnost zastavit se v postní době
a společně se modlit za odpuštění, uzdravení našich vztahů a děkovat
za naše rodiny. Modlitební triduum proběhne v naší farnosti o víkendu
27. - 29. 3. 2020. V pátek se sejdeme v 18.15 hod. na faře
v Mnichovicích, v sobotu ve 20 hod. v kostele v Hrusicích a v neděli
zveme celé rodiny na modlitbu díkůvzdání a Chval do kostela
v Ondřejově od 16 hod. Potom bude posezení na faře (můžete přispět
občerstvením na společný stůl).
V Mnichovicích jsou pravidelné bohoslužby pouze za omezeného
počtu věřících na faře. Po dobu nouzového stavu je možné domluvit se
na přijetí svátosti smíření, svátosti pomazání nemocných a svatém
přijímání s Paterem Kudláčkem (tel. 323 640 737, 777 030 041).
Mše svaté v neděli v Hrusicích jsou zrušené. Na možnosti přijetí
svatého přijímání se můžete domluvit s Petrem Sklenářem (601 392
596).
Modlitby taťků v pátek v 21 hod. v Ondřejově a Večerní chvály
1. pondělí ve 20,15 hod. v Hrusicích za mír v rodinách a ve světě jsou
zachovány.
Velikonoční přání: Kéž v každém utrpení myslíme na slávu v nebi.
Kéž Velikonoce nejsou pro nás jen hezkou prázdnou kraslicí, ale
chápeme hluboký smysl Velikonoc.
P. Ivan
Sledujte vývěsky a oznámení na kostelech, které budou
pravidelně aktualizovány.
Ostatní: dle dohody s knězem nebo na adrese: Římskokatol. farnost,
Masaryk. Nám. 1, 251 64 Mnichovice

