Milé sestry, milí bratři,
vzhledem k aktuálnímu vývoji pandemie koronaviru COVID-19 a v návaznosti
na nouzový stav vyhlášený vládou, vydává FARNOST BUCHLOVICE
následující rozhodnutí:
Od čtvrtku 12. března 2020 od 14.00 hodin se až do odvolání ruší všechny (tedy
nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti pro širší veřejnost. Mše svaté
budou slouženy pouze pro rodiny, které mají zapsaný úmysl mše svaté na daný
termín. Počet účastníků může být do počtu 25 osob. Duchovní obnova byla
zrušena.
Po dobu trvání mimořádných opatření je udělen dispens od osobní účasti na mši
svaté. V tomto případě je možné Ježíše Krista přijímat duchovně, tedy
vyjádřením touhy po jeho přijetí a spojením se s ním v duchovní jednotě.
ZVLÁŠŤ ŽÁDÁME SENIORY, aby Ježíše Krista přijímali duchovně a mše
svaté se účastnili prostřednictvím televizního či rádiového přenosu nebo přenosu
na nových komunikačních prostředcích.
Pořad bohoslužeb s úmysly mší svatých bude vyvěšen na nástěnce a na
webových stánkách farnosti.
Nejbližší termíny bohoslužeb:
Pátek 13.3.2020 v 18.00 hodin - Kučírkovu
Neděle 15.3.2020 v 9.30 hodin - pouze na úmysl za zemřelé rodiče
Vojáčkovy, Zapletalovy a sourozence
Prosím, přijměme tuto situaci jako rodina, které není lhostejné, co prožívá ten druhý.
Nehledejme výhody pro sebe, nechtějme obejít bezpečnostní opatření či rozhodnutí.
Nereptejme. Přijměme letošní výjimečnou postní dobu jako účast na Kristově křížové cestě,
která byla nutnou součástí jeho vítězství. Připomínám i dnes, abychom se vrátili k domácí
četbě Písma a ke společným modlitbám v rodinách, například s využitím Kancionálu.
Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer ve 20.00 hodin modlitbou růžence.
Ať je tato modlitba nesena úmyslem na zastavení pandemie koronaviru a k ochraně našich
rodin. Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas Maria, či
korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.
Připomínám také možnost sledování přenosů bohoslužeb v médiích (například Radio Proglas
a Televize Noe je vysílají každý den).
Milí bratři a sestry, nepropadejme panice a malomyslnosti, i v této době je milující Bůh
s námi.
Sledujte rovněž další informace na webových stránkách diecéze https://www.ado.cz a
webové stránky farnosti , kde budou opatření konkretizována.
Žehná vám P. Rudolf Chmelař

