MÍSTO OHLÁŠEK …
Drazí farníci,
v neděli 8. března nikdo z nás nečekal, že příští
neděli nebudou mše svaté tak, jak jsme si
zvykli, a že také nebudou ohlášky. Proto jsme
zvolili tento způsob, jak Vás oslovit a předat
Vám několik informací ohledně života farnosti.
V kontextu nařízení vlády ČR a rozhodnutí otce
biskupa Vojtěcha (že mše sv. během týdne
a o nedělích budou bez lidu a veškeré farní
aktivity jsou zrušeny), chceme se pokusit
zodpovědět Vám několik otázek, které, jak si
myslíme, možná vznikají.
Proč sloužit mše svaté ve stejný čas jako
obvykle, ale bez lidu? Každá mše svatá
posvěcuje nejen osoby, které jsou na mši svaté,
ale také prostor (například obec, farnost).
Proto je dobře sloužit mše sv., i když nejsou
v kostele přítomni věřící. Pro věřící je to také
ujištění, že – i když jinak než obvykle – mše
svaté jsou stále slouženy a oni vědí v kolik
hodin a mohou se duchovně spojit. Další důvod
je praktický. Vláda ČR zakázala shromáždění
nad 30 osob. Když platilo ještě omezení do 100
osob, plánovali jsme přidat další mši svatou.
Po dalším omezení by však bylo problematické
zajistit možnost mše svaté všem. Proto
rozhodnutí otce biskupa považujeme za
správné a spravedlivé vůči všem. Jedna rodina,
stejná pravidla. Stejné omezení – stejná oběť.
Proč nebudeme udělovat svaté přijímání
obvyklým způsobem? Protože není obvyklá
doba. Víme všichni, že opatření, která přijala
vláda ČR a potom otec biskup, mají svůj
konkrétní důvod. Vše se děje proto, aby se
minimalizovalo nebezpečí nakažení.

Pokud už tedy zavádíme omezení tykající se
mší svatých a rušíme farní akce, buďme
důslední i v záležitostech, ve kterých můžeme,
aniž by to poškodilo náš duchovní život. Také
z toho důvodu jsme zvolili cestu duchovního
sv. přijímání. Víme, že tato cesta může být pro
mnohé z Vás těžce pochopitelná a náročnější
a že to bude výzva. Připravili jsme pro Vás
brožurku o duchovním přijímání. Přečtěte si ji
a popřemýšlejte nad obsahem. Třeba Vám
pomůže podívat se na věc jinak. Pro každý
vztah může být sice fyzické odloučení náročné,
ale opravdový vztah nepoškodí – spíš prověří
jeho opravdovost a hloubku. PROTO PROSÍME,
ZKUSTE SE PODÍVAT NA DUCHOVNÍ
PŘIJÍMÁNÍ NEJEN JAKO NA OMEZENÍ, ALE
TAKÉ JAKO POZVÁNÍ A ŠANCI PROHLOUBIT
SVŮJ OSOBNÍ VZTAH S KRISTEM. A také
pozvání zůstat solidární s farní rodinou v tomto
„půstu touhou“. Pokud by však někdo z Vás
cestu duchovního přijímání nepřijal za svou, ať
nereptá, ať dovolí ostatním jít touto náročnější
cestou.
Které svátosti se budou udělovat obvyklým
způsobem?
Křest,
svátost
pomazání
nemocných a svátost smíření.
Proč se bude udělovat svátost smíření
a sv. přijímání nebude? Sv. přijímání lze
nahradit duchovním sv. přijímáním. Svátost
smíření se musí přijmout osobně. Existuje sice
možnost hromadného rozhřešení, prosme však
Pána, abychom tento způsob nemuseli
používat. Zpovídat budeme každou neděli
v Jámách od 14 do 17 hod. a ve Slavkovicích
každou sobotu a neděli od 14 do 17 hod.


Co můžeme udělat? Především svěřovat vše
Bohu v modlitbě, prosit za dar zdraví
a s důvěrou vyprošovat Boží milosrdenství.
 V době, kdy budou během týdne
a o nedělích slouženy mše svaté, můžete se
duchovně připojit. K dispozici jsou také
přenosy mší svatých na TV Noe a v Radiu
Proglas. Další informace o přenosech můžete
najít také na www.mseonline.cz
 Pamatujte na duchovní sv. přijímání.
Smutek způsobený omezeními, která se týkají
účasti na mši svaté a udělování sv. přijímání,
OBĚTUJME PÁNU JEŽÍŠI. PROSME, AŤ ROSTE
NAŠE TOUHA PO NĚM.
 Kostely budou otevřené k individuální
modlitbě. V Jámách v neděli od 9.30 do 17.00
hod. Ve Slavkovicích: pondělí – sobota od 7.00
do 17.00 hod., v pátek od 7.00 do16.00 hod.,
v neděli od 11.30 do 17.00 hod.
Prosíme Vás, abyste byli zodpovědní
a ohleduplní nejen v kostele, ale také cestou do
kostela a z kostela. Uvědomme si, že čím míň
bezprostředních kontaktů a povídání, tím lépe.
Ztišme se, jako bychom byli v kostele. A zkusme
to tak pojmout – celé území farnosti jako jeden
chrám. Prostor, který chceme posvěcovat svou
modlitbou a obětí, a děkovat Pánu, že s námi
zůstává.
 Otec biskup nás také zve, abychom se s ním
DUCHOVNĚ spojili ve společné modlitbě
růžence, každý den ve 20.00 hod. Věřme
v sílu růžence! Proto také – do odvolání –
každý den ve 20.00 hod. zazní v kostele
v Jámách a ve Slavkovicích zvon, aby nám
připomněl pozvání otce biskupa k této
společné modlitbě.
 Otec biskup nás všechny vyzývá, abychom
prosili Boha společným půstem 17. března.
 Modlete se ve svých rodinách. Můžete např.
společně číst Písmo svaté.

 Pamatujte také na křížovou cestu.
Drazí farníci,
doufáme, že díky Bohu, našim společným
modlitbám,
vzájemné
zodpovědnosti
a spolupráci se situace v krátké době vyřeší.
Pokud bychom byli v kostele, 15. března
bychom slyšeli evangelium, jak Ježíš mluví
u studny se samařskou ženou. Ježíš říká ženě:
„Nastává hodina - ano, už je tady - kdy
opravdoví Boží ctitelé budou Otce uctívat
v duchu a v pravdě. Vždyť Otec si žádá takové
své ctitele. Bůh je duch, a kdo ho uctívají, mají
ho uctívat v duchu a v pravdě." Žena mu řekla:
"Vím, že má přijít Mesiáš, nazvaný Kristus. Ten
až přijde, oznámí nám všechno." Na to jí řekl
Ježíš: "Já jsem to, ten, který s tebou mluvím."
Poslední zprávy ze světa v nás mohou
vyvolávat strach a nejistotu. Tím víc je důležité
v této době upřít svůj pohled na Krista, jako sv.
Petr když kráčel k Pánu po vodě, a dovolit, aby
k nám Pán mluvil. Naslouchejme proto
Božímu Slovu, aby v nás bylo to Slovo, které
vnáší pokoj do srdce, a nejen to slovo ze světa,
které rodí nejistotu a strach.
Přejeme všem, abychom všichni tento čas
prožívali s prospěchem pro náš duchovní život.
Je to čas exercicií pro nás všechny. Nedovolme
však, aby byl „exercitátorem“ koronavirus
a strach. Ale ať k nám promlouvá Ježíš
Kristus.
S požehnáním, +
Otcové pallotini
Jámy 15. března 2020


Vše, co jsme zde napsali a co se týká farních
bohoslužeb a aktivit, platí do odvolání.
O změnách Vás budeme informovat
na www.farnostjamy.cz, www.slavkovice.cz,
na nástěnce u kostela a – nakolik to bude
možné – také prostřednictvím místního
rozhlasu.

