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Milí farníci.

Jak všichni dobře víme situace, ve které se nyní nacházíme, je vážná a
je třeba, abychom se zapojili všichni. Chceme Vám říct, že Vám jsme
stále na blízku, máme Vás rádi a myslíme na Vás v modlitbách. Zároveň
je třeba, abychom především v této době na sebe nezapomněli,
udržovali vztahy a společně se povzbuzovali. Máme k tomu prostředky,
např. telefon, internet...
Každodenní sledování zpráv o počtu nakažených do našeho života nic
dobrého nepřináší, naopak v nás může vyvolat ještě větší strach,
paniku, nejistotu a psychické potíže. Vždyť Ježíš říká: "Hle, já jsem s vámi
po všechny dny až do konce světa!" (Mt 28, 20).
V jednotě s Ním je naše síla a naděje, odvaha a perspektiva dobré
budoucnosti. Uvědomme si a často si připomínejme, že Bůh je s námi
stále, tady a teď a bude i nadále, a my na to nemáme zapomínat.

Proto

bychom Vás chtěli pozvat k připojení se ke společným
pastoračním aktivitám v naší farnosti. Máme už zkušenost, že víra
prožívaná společně mezi lidmi, kteří se znají, mají se rádi, žijí v jedné
farnosti nebo obci, dává sílu zvládnout i to nejhorší.
Po zkušenosti z jara víme, že se nemůžeme jednoduše odseknout od
Pána Boha, který je Zdrojem našeho života, a především od Eucharistie,
která je Živým srdcem Církve, protože by to byla pro nás věřící úplná
duchovní sebevražda.

Chceme

Vám připomenout, že tuto možnost modlitby a přijímání
svátostí stále máme, ačkoli v jiné podobě. Díky mediálním prostředkům

Vám chceme zůstat stále nablízku především skrze kanál na Youtube:
Farnost Radešínská Svratka, na kterém budeme každý den vysílat
bohoslužby, během týdne : v 18 hod. a v neděli : v 10 hod.
Navíc Vás zveme ve čtvrtek ke společné on-line adoraci Nejsvětější
Svátosti od 19 hod. Různými cestami Vám budeme zasílat odkazy
k připojení se ke společné modlitbě růžence, která bude v úterý od 20
hod. a v pátek k on-line biblické hodině v 19 hod. Kdo by nám chtěl
sdělit svou e-mailovou adresu a dostávat čerstvé zprávy z naší farnosti,
ať se nám ozve na e-mail radesinskasvratka@dieceze.cz.

Z důvodu pandemie se mění pořad bohoslužeb a podrobnosti najdete
na týdenním rozpisu v ohláškách. Zároveň Vás vyzýváme, abyste pokud
je to možné, při nedělní procházce navštívili kostel a využili možnost
přijetí sv. přijímání
- v Olešné od 14 do 16 hod.
- v Rad. Svratce od 16 do 18 hod.
a zároveň si vyzvedli farní ohlášky a různé časopisy. Co se týká
bohoslužeb, tak od čtvrtka 22.10 se může kromě kněze mše svaté
účastnit jedna osoba a to v našem případě jeden příslušník rodiny, která
má objednaný úmysl.

Nakonec Vám moc děkujeme, že jste pochopili vážnost situace a jste
zodpovědní. Je to projev Ježíšovy poslušnosti, která nám všem přinesla
obrovský dar, spásu. Buďme si blízko a pamatujme na sebe.
Neuzavírejme se do sebe a nedovolme, aby nám pandemie ukradla
nebo v nás zabila Pána Boha, Jeho pokoj, lásku a naději. Všechno je
v Božích rukách a v Něm je naše bezpečnost a naše budoucnost.
Vaši duchovní otcové
Mariusz & Tomasz

