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Farní ohlášky na 4.  neděli postní 
 

1.  Prožíváme 4. postní neděli, stále bez společných bohoslužeb. Všechny svaté mše, které 

jsou zapsány v intenčním kalendáři sloužíme na  vaše  úmysly soukromě ve farní kapli. 

Nabízíme vám jednoduchý rituál malé domácí bohoslužby pro případ, že není v místě 

mše svatá. Snad alespoň rodinám s dětmi by to mohlo trochu pomoci. Více zde: 

https://www.pastorace.cz/clanky/manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu   Kolega 

Radek Tichý plánuje na stránky liturgie.cz přidávat návodná videa na domácí liturgii. 

2.Ve středu 25. 3., je  slavnost Zvěstování Páně. 

3. V tomto týdnu budete mít příležitost na individuální postní svatou zpověd. Přepychy: 

26. III. od 16.30 do 18.45 hod. Dobré 28.III. od 11:00 do 12:00. Pohoří: 28.III. od 11:00 

do 12:00. Budeme zpovídat ve zpovědnici, kde bude mezi knězem a penitentem igelitová 

fólie. Počkejte na zpověď venku před kostelem a do kostela vstupujte po jednom.  

4. I když nechodíme na bohoslužby do chrámu, využijme tento čas, jako 

jedinečnou šanci. Společná modlitba, přečtení si části svatého Písma, sledování 

náboženského přenosu v televizi, nebo přes internet - to vše se stává příležitostí 

k duchovní jednotě a utužení vzájemných svazků. 

Zde je místo otce, který zastupuje  kněze v rodině,  předsedá domácí liturgii a 

má  tak zpřítomňovat autoritu toho, jehož nazýváme Otcem na nebesích. 

Otcové, nebojte se tohoto úkolu - přistupujte k němu zodpovědně a váš projev 

soustředěné, zralé mužské zbožnosti bude nejlepší školou pro vaše děti. 

Zde je místo matky, která tak jako Maria uprostřed Apoštolů má být srdcem, 

jednotícím prvkem celé domácí církve. 

Pro každého z nás je tu dnes výzva  k větší trpělivosti i k větší solidaritě. 

Ohleduplnost, zájem o druhého, možná častěji kontaktováním ať už v rámci 

rodiny, přátelům ale zejména těm, kteří žijí o samotě, možná drobná pomoc s 

nákupem, s podělením se o zdravotnický materiál či o chybějící prostředky v 

domácnosti - to vše jsou způsoby, jak můžeme prokázat křesťanskou i 

všelidskou blízkost a zralost. 

Ano v těchto dnech máme sice obličeje zakryté zdravotnickými ochrannými 

roušky, ale právě proto ukažme v plnosti krásu naší lepší lidské tváře, 

vydejme ze sebe to nejlepší, ukažme tvář lidskosti a ne egoismu, odpovědnosti 

a zájmu a ne lehkovážnosti a ignorance, velkorysé štědrosti a nikoli sobectví, 

důvěry v lidské síly i Boží pomoc a ne strachu vedoucího ke skleslosti či 

panice. Nikdy nejsme sami, ani ve chvíli zkoušky, nebezpečí, nemoci ba ani ve 

chvíli smrti.  

Augustín Slaninka, CM, děkan 
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