
Římskokatolická farnost
Nový Hradec Králové

Milíí bratrři a sestry,

píísř i vaím v den, kdy si v liturgickeím kalendaí rři prřipomíínaíme postavu svateího Jana Pavla 
II. Znacřnaí  cřaí st z nasříí farnosti byla zaangazřovaína do jeho naívsřteřvy Hradce Kraí loveí  v roce 
1997. Komu se nevybavíí okamzř ik, kdy beřhem homilie pocřkal, azř  na Bííleí  veřzř i odbylo 
jedenaí ctou, nacřezř  on pronesl: „Jedenaí ct!“ 

Praíveř  v teřchto dnech je uzř itecřneí  ozř ivit minulost, na jejíímzř  pozadíí se odvííjíí soucřasnost, 
kteraí  ostatneř  daí l míírř íí do budoucnosti. Nasře meřsto, nasře spolecřenstvíí, nasře zemeř , nasři 
prředci i my sami jsme museli v minulosti cřelit mnohyím obtíízřnyím situacíím a s Bozř íí 
pomocíí se vzřdy cesta daí l nasř la. Buů h maí  v rukou vesřkeryí  cřas. A tak je na míísteř  nezuů stat 
jen v sevrřenosti rostoucíích pocřtuů  nemocnyích a obav, ktereí  jakoby zadrzřujíí dech nasříí 
prříítomnosti, ale ponorřit se do sř irokeího proudu cřasu, kteryí  naí s spojuje s minulostíí a 
smeřrřuje naí s do budoucnosti. A s Bozř íí pomocíí zř íít a prozř íít i dalsř íí rř ííjnoveí  dny tohoto roku, 
s pozornostíí a pohotovostíí ke vsřemu a vsřem, kterříí naí s obklopujíí.

Vlaídníí opatrřeníí v soucřasnosti dovolujíí jen nejnutneř jsř íí cesty, verřejnaí  msře svataí  prakticky
neníí mozřnaí . Vlaída daí le doporucřuje pobyt v prříírodeř  a na cřerstveím vzduchu. Cestou se 
muů zřete zastavit v kostele, kteryí  bude v pátek od 16h do 18h a v neděli od 9h do 12h 
otevrřen k soukromeí  modlitbeř  s mozřnostíí prřijmout svateí  prřijíímaíníí, poprř . svaí tost smíírřeníí.
Budu o teřchto cřasech v kostele k dispozici. 

Takeí  se i nadaí le budeme snazř it nedělní mši svatou streamovat, podobneř  jak uzř  to 
probeřhlo minulou nedeř li, tedy v obvyklý čas ráno v 8:30.

Modleme se, bratrři a sestry, aby cřas prostoupenyí  nemocemi byl cřasem uzdraveníí pro 
kazřdeího a kazřdou z nemocnyích, cřasem noveí  sííly a vnitrřníího zraíníí pro ty, to se ve sluzřbeř  
nemocnyím zvlaí sřteř  nasazujíí, a cřasem noveího sveř tla a ozdravneí  konverze pro naís 
vsřechny. Kdo budete míít cřas, muů zřete se prřidat v modlitbeř  svateího ruů zřence k ostatníím 
veřrř íícíím, kterříí se na vyízvu biskupuů  modlíí vecřer ve 20h za ukoncřeníí pandemie 
koronaviru.

Ať vaím vsřem na prříímluvu Panny Marie zřehnaí  vsřemohoucíí a milosrdnyí  Buů h Otec, Syn a 
Duch Svatyí !

V pokoji Kristoveř

Prokop Brozř

faraí rř

V Hradci Kraí loveí  dne 22. rřííjna 2020
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