
Římskokatolická farnost
Nový Hradec Králové

Milíí bratrři a sestry,

odzim roku 2020 bude míít,  uzř  to tak vypadaí ,  podobneí  rysy jako letosřníí
jaro.  Vsř ichni  se  ucřííme  zř íít  s novyím  virem  SARS-CoV-2,  kteryí  nemaí  jen
mikrobiologickou  straínku,  ale  teízř  tu  veřdneř  technologickou,  mediaí lníí,

sociaí lníí,  hospodaí rřskou i kulturníí.  A jak my doufaíme – i naíbozřenskou. Spolecřneř
prozř íívaíme dobu covidíí, jak se jíí rř ííkaí , s plnyím respektem ke kazřdeí  nemoci, ucřííme
se – vlastneř  celyí  zř ivot – daívat nemocem i jinyím hrozbaím vzřdy tu spraívnou vaíhu.
Ano, kazřdyí  den se to ucřííme. Muů zře se naím to darřit, protozře veřrř ííme a vííme (srov. 1
Jan  4,16),  zře  naí sř  zř ivot  je  v Bozř íích  rukaí ch.  Jsou  to  ruce  dobreí ,  plneí  materřskeí
laskavosti i otcovskeí  peícře, ruce, ktereí  skrze lidskeí  ruce Bozř íího Syna znovu zíískaly
zř ivot pro kazřdeího cřloveřka (srov. 1 Tim 2,4). A proto každý den zasveřcujme Bohu
svuů j  zř ivot,  protozře  kazřdyí  den  nasřeho  zř ivota  –  v dobreím i  ve zleím,  ve sřteřstíí  i
nemoci – maí  v Bozř íích ocříích velikou cenu.
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 teřchto  dnech  i  tyídnech  je  a  bude  duů lezř iteí ,  abychom  v cřasech  vlaídníích
opatrřeníí,  ktereí  s  cíílem  zamezit  sř íírřeníí  naíkazy  omezujíí  vzaí jemnaí  lidskaí
setkaíníí,  neztraí celi  veřdomíí  vzaí jemneí  pospolitosti.  Oprasřme  schopnost

prřirozeneí  lidskeí  vstrříícnosti, kteraí  je znaímkou vyzraí leí  osobnosti a daívaí  nadeř ji, zře
si  budeme  spolecřneř  naslouchat  a  vzřdy  odvaí zřneř  hledat  rřesřeníí.  Odmeřrřenost,
strohost  a  ztraí ta  lidskeí  vzaí jemnosti  se  ve  vypjateř jsř íích  situacíích  promeřnř ujíí
v podezííravost a nevrazř ivost s notnou daívkou haídavosti.

V
Dovolte mi citovat cřaí st z knihy Kazatel: 

9,13„Takeí  jsem spatrřil pod sluncem tuto moudrost a jevila se mi velikaí :
14Bylo maleí  meřsto a v neřm hrstka muzřuů . Tu prřitaíhl na neř  velkyí  kraí l, obklíícřil je a
zbudoval proti neřmu mohutneí  naí spy.  15Nasřel se pak v neřm nuznyí  moudryí  muzř ,
kteryí  by byl to meřsto svou moudrostíí  zachraínil,  ale nikdo si  na toho nuzneího
muzře  ani  nevzpomneř l.  16RŘ ekl  jsem  si:  Lepsříí  je  moudrost  nezř  sííla,  trřebazře
moudrostíí  toho nuzaíka pohrdli  a  jeho slova nebyla slysřena.  17Slova moudryích
v klidu vyslechnutaí  jsou lepsř íí nezř  krřik toho, kteryí  panuje nad hlupaíky.
18Moudrost je lepsř íí nezř  vaí lecřneí  zbraneř , mnoho dobreího vsřak znicříí jedinyí  hrříísřníík.“

rosme ve svyích modlitbaí ch o skutecřnou osobní moudrost kazřdeího a kazřdeí
z naí s,  stejneř  jako  o  moudrost  sdíílenou rodinami,  spolecřenstvíími  prřaí tel,
moudrost  pro  ty,  kdo  rozhodujíí  o  verřejnyích  zaí lezř itostech.  Celaí

mudroslovnaí  tradice  nasřeho  naí roda  ukazuje,  zře  jíí  nemaíme  tolik,  abychom  ji
mohli rozhazovat. Vlastneř  je to velmi vzácný statek. 
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izř  z letosřníího jara jsme si odnesli, zře poctivaí  modlitba v rodinaí ch prřinaí sř íí tolik
potrřebneí  sveř tlo  a  laí sku  Bozř íí  prříítomnosti,  v níízř  jsme  schopni  s odvahou
pohlíízřet na vsřechno, cřemu musííme cřelit. 

J
ostel se pokusme nechat otevrřenyí  tak, aby staí le zuů staí val míístem osobníího
setkaíníí s Bohem a takeí  znameníím nasřeho vzaí jemneího spolecřenstvíí ve víírře. K

ocřet mozřnyích uí cřastnííkuů  bohosluzřeb je sníízřen na šest. Pravidelnou liturgii
se tedy budeme snazř it uchovat – strředu, paí tek i nedeř li – s tíím, zře v pátek
prřede  msříí  svatou  od  16h bude  kostel  otevrřen  k osobníí  modlitbeř  s

mozřnostíí  prřistoupit  ke svaí tosti  smíírřeníí  i  ke svateímu prřijíímaíníí.  V neděli bude
v obvykleím cřase 8:30 mše sv. u sv. Antonína – pokusííme se zajistit videoprřenos
–  a  po  níí  azř  do  poledníího  cřasu  bude  opeř t  kostel  otevrřen  k ticheí  modlitbeř  a
k mozřnosti  prřijmout  svateí  prřijíímaíníí.  Kde  se  chcete  zapsat  k ticheí  modlitbeř
(adoraci) v kostele v uvedenyích cřasech, archy jsou prřipraveneí  vzadu v kostele.
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ilíí bratrři a sestry, zuů stanř me spojeni v modlitbeř , prosme o sveř tlo 
moudrosti a síílu pro vsřechny, kdo v teřchto dnech i tyídnech zaípasíí o 
zř ivot svuů j nebo blizřníích, ať jizř  jsou zdravíí cři nemocníí. M

V pokoji Kristoveř

Prokop Brozř
faraí rř

V Hradci Kraí loveí  dne 14. rř ííjna 2020

CŘ .j. 149/2020

2


