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Farní ohlášky na 3. neděli postní
1. Na základě rozhodnutí ČBK a královéhradeckého biskupa Mons. Jana Vokála, jsou
z důvodu stavu nouze v souvislosti s ochranou obyvatelstva před šířením koronaviru a
onemocnění COVID-19 počínaje 12. březnem až do odvolání zrušeny všechny
bohoslužby (tedy nejen nedělní, ale i ve všední dny), společné pobožnosti, duchovní
obnovy, modlitební setkání a jiná shromáždění v kostelích, kaplích a ostatních veřejných
prostorách na území Královéhradecké diecéze. Zároveň uděluje všem věřícím na území
Královéhradecké diecéze automatický dispenz od povinné účasti na nedělní mši svaté.
Úmysly mší svatých, které byly nahlášené, budou odslouženy kněžími při soukromých mší
svatých (tj. bez účasti lidu). Povzbuzujeme vás, abyste realizovali mimoliturgické formy
prožívání víry: společný růženec, ranní chvály, liturgie slova, postní zamyšlení.
2. V případě udělování svátostí jednotlivcům je povolena účast jen nejužšího rodinného
kruhu, do biskupem stanoveného maximálního počtu 10 účastníků. Totéž pravidlo platí i
na pohřby, křty, svátost smíření, svatby.
3. Naši biskupové nás vyzývají k zachování klidu, k připravenosti pomoci potřebným, a
především k modlitbě. 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. Mysleme
na předky, kteří vyprosili ukončení moru a z vděčnosti pak stavěli mariánské sloupy a
kostely. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas
Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem.
4. Mons. J. Vokál nás také povzbuzuje využívat možnosti televizních a internetových
přenosů mší svatých. Mše svaté vysílá denně TV Noe a také slovenská TV Lux. Seznam
internetových přenosů najdete na www.mseonline.cz
Všechny úmysly mší svatých, které byly dříve zapsány do intenčního kalendáře, budou
slouženy soukromě bez účasti lidu ve farní kapli v Dobrušce. Všechny informace budou
ohlašované na farních stránkách farnost-dobruska.cz., nebo též internetovou poštou.
Pokud by někdo chtěl posílat ohlášky či ostatní informace e-mailovou poštou, zašle jméno,
e-mailovou adresu a farnost na dekanstvi@dobruska.cz
I když nebudou slouženy veřejné bohoslužby, vestibuly kostelů budou otevřeny k osobní
modlitbě celý den: Dobruška, klášterní Opočno, Přepychy.
Koronavirus zastavil svět, přinutil nás podívat se do sebe a kolem sebe. Buďme vděční, že se
můžeme zastavit, být s našimi dětmi, myslet s láskou na staré, slabé, ohrožené. Hodnotu věcí
chápeme, když nám chybí. Virus, který nám bere možnost obejmout druhého, přišel, aby nás
zachránil. A neodejde, dokud to nepochopíme. Zůstat doma a otevřít si srdce - to udělá
virus užitečným. A ještě více: jít do lesa, rozjímat, sednout si a pozorovat řeku, abychom si
připo-mněli, že příroda je domov dnes víc než jindy. Pokud z takového útěku uděláme
vakcínu proti strachu, posvětil tím i práci a námahu lékařů, zdravotních sester a tolika
dalších ....
Augustín Slaninka, CM, děkan

