Římskokatolická farnost
Nový Hradec Králové
Milíí bratrř i a sestry,
letosř níí doba svatopostníí dostaí vaí netusř enyí raí z. Vlaí da ČČ eskeí republiky vyhlaí sila
nouzovyí stav, kteryí z preventivníích duů voduů omezuje verř ejneí shromazř ďovaí níí
obcř anuů . Proto se azř do odvolaí níí nebudeme víídat v kostele prř i bohosluzř baí ch.
ŽČ ivot nasř íí farnosti se pro tento mimorř aídnyí cř as muů zř e rozvííjet cestami stejneř
mimorř aídnyí mi.
Otevřeme k soukromeí modlitbeř kostel sv. Antonína tak, jak byí vaí otevrř enyí od
jara do podzimu. V cř ase obvyklyí ch msř e svatyí ch bude vystavena Nejsveř teř jsř íí
svaí tost na oltaí rř i. Ztišení a osobní setkání s Bohem v modlitbě naí m bude
sveř tlem pro tyto dny.
Teř zřisř teř zř ivota farnosti se nyníí prř esouvaí do rodin. Společná modlitba v rodinách
ukaí zř e, jak smysluplneř je mozř neí letosř níí postníí dobu prozř íít. Je mozř neí sledovat msř e
sv. v pestreí nabíídce raí dia, televize a dalsř íích zdrojuů sociaí lníích síítíí. Prř imlouvaí m se
za to, abyste nedeř lníí liturgii slavili v rodinneí m kruhu jako liturgii Božího slova,
k cř emuzř je mozř neí vyuzř íít doporucř enyí materiaí l naleí zajíícíí se teí zř na nasř em farním
webu. Tam teí zř pro dalsř íí inspiraci budete moci nachaí zet uzř itecř neí odkazy, texty
apod.
Každý den večer ve 20h se prř idejme k modlitbeř tak, jak vyzval jmeí nem nasř ich
biskupuů mons. Jan Graubner: 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.
Ž oficiaí lníí a verř ejneí roviny se tedy farníí zř ivot prř esouvaí vííce na rovinu osobních
vztahů a individuální iniciativy a zodpovědnosti. Nevaí hejme se o vsř em, co se
kolem naí s deř je, navzaí jem informovat a zahrnovat vsř e do vzaí jemnyí ch modliteb.
S prosbou o udííleníí svátostí (eucharistie, svaí tost smíírřeníí, pomazaí níí nemocnyí ch)
se obracejte prř íímo na meř (prokop.broz@seznam.cz, 603469400).

S prř aíníím pokojneí ho a pozř ehnaneí ho svatopostníího cř asu,
v pokoji Kristoveř
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