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Aktuálně
proti koronaviru
ČBK: „Na základě datových podkladů
o vývoji epidemie covid-19 a
doporučení epidemiologů dochází od
soboty 25. července opětovně
k povinnosti nošení roušek na všech
vnitřních organizovaných hromadných akcích nad 100 osob a od
pondělí 27. července se snižuje
maximální počet lidí na vnitřních
hromadných akcích na 500 osob.
Pořadatelé budou moci zpřístupnit
nanejvýš 5 sektorů, každý pro
maximálně 500 osob. Tato opatření
se týkají i bohoslužeb a dalších
církevních akcí. Maximální počet
účastníků
ve
stejný
čas
na hromadných venkovních akcích je
stanoven
na
1000
osob.
Doporučujeme při bohoslužbách
dodržovat i předchozí hygienická
opatření jako např. používání
dezinfekce při vstupu do kostela,
časté větrání a úklid společných
prostor.“
(www.cirkev.cz ze dne 24. 7. 2020)

V naší
farnosti
se
blížíme
uvedeným kritériím pouze při
nedělní mši svaté v 9 hodin, kde se
v současné době počet účastníků
blíží ke 100. Proto se připojujeme
k doporučení o nošení roušek
alespoň při této nedělní bohoslužbě. Předpokládáme, že si věřící
přinesou roušky vlastní, ale pro ty,
ke kterým se tato informace
nedostala,
budou
v neděli
u vchodu do kostela připraveny
jednorázové roušky. Pro účast na
ostatních bohoslužbách (všední
dny) ponecháváme rozhodnutí na
věřících.
Připomínáme, že jsou stále platná
opatření (pastorační pravidla)
vydaná biskupem Janem 1.6.2020,
kde se m.j. uvádí:
- dezinfekce při vstupu do kostela
- nepoužívají se kropenky
- vynechává se pozdravení pokoje
- věřící mají svobodnou volbu
způsobu přijímání Eucharistie:
do úst či na ruku.
(otec Jano)

Jít dál a dál, nezastavovat se, Dostaneš se do úplně jiného
vesmíru. Hle, stojím u dveří a klepu.
nemyslet moc na minulost
Stojíme na ramenou předků, v
dobrém i ve zlém a přicházíme na
svět s danostmi, které jsme si
nevybrali: rodiče, jejich geny, zemi,
místo a datum zrození. Rodinné
prostředí a celé mládí. Leopold
Szondi tomu říká nucený osud. Jenže
nad tím vším je tvůj volený osud,
knihy a filmy, které si vybereš, škola
a přátelé, které si vybereš, směr
života, na který otočíš své kormidlo.
S rodovými danostmi, které ovlivnit
nemůžeš, se snažíš být prospěšný a
odžít dobrý život. Mám za to, že
konečnou odpovědnost za svůj osud
máš ty sám. Že je módní a
jednoduché se vymlouvat na špatné
rodiče nebo špatnou zemi nebo
špatné učitele. Zastávám ale názor,
že odpovědnost za svůj život si neseš
především ty sám, že to není
rozhodnuto dopředu.
Jeden mnich mi říkal velmi moudrou
věc: Když žiješ v pozornosti, Bůh
zaklepe velmi tiše jednou, dvakrát, a
pak už ne. Ty, když na to volání
odpovíš, otevřeš dveře a vstoupíš.
Ale to neznamená, že příběh končí.

Jenomže pak to jde dál a pak znovu
přijde další, velmi tiché klepání.
A pak další a další a jdeš do dalších
a dalších dveří. Nakonec ta svatost,
do které se dostaneš, je něco, co bys
nevymyslel. Je úplně jiná než
svatost, o které si děláme iluze. Je to
cosi, co člověka rozechvívá, něco, co
je v tom nejlepším slova smyslu
nejistá sezóna, to, že nic není
nalinkováno, nic není dopředu
připraveno. Člověk musí být velmi
pozorný k volání.
Slovy zvláštní znamení touha je
krásně vystižena podstata křesťanství. Touha jít dál a dál, nezastavovat
se, nemyslet moc na minulost a říkat
se svatým Pavlem ženu se k tomu, co
je přede mnou. Žijeme ten
nejkrásnější z možných životů. Těším
se na každou vteřinu života, co
přijde. Jsem nenasytný života:
všechno a hned! Těším se na cesty
mimo fantazii. Těším se na každé
další ráno. A až přijde čas, na setkání
s Životem samotným.
Marek Vácha, www.pastorace.cz

Myšlenky sv. Jana Vianney:

Ze života světců
sv. Jan Vianney (4. srpna)
Vyrostl za Francouzské revoluce
v Dardilly u Lyonu a přes mnohé
nesnáze se stal knězem díky pomoci
faráře z blízké Ecully, u nějž pak
působil. Poté dostal zanedbanou
farnost v Arsu. Obrácení farníků
dosáhl tím, že se za ně před
svatostánkem denně dlouho modlil,
postil a uléhal v noci k spánku jen na
tři hodiny. První přišli ze zvědavosti,
ale když viděli, jak klečí, poklekli.
Když slyšeli, jak dojemně se modlí,
začali se modlit s ním. Ars se pak stal
nejzbožnější obcí v kraji a po 10
letech cílem poutníků z celé Francie.
Jan Vianney nedbal na vyčerpání a
zpovídal až 14 hodin denně. Arským
rozdavatelem světla víry zůstal až do
smrti.

Člověk má krásný úkol a poslání:
modlit se a milovat. Modlete se tedy
a milujte, v tom spočívá štěstí
člověka na zemi.
Pokora je jako řetěz růžence: když
řetěz
roztrhneme,
perly
se
rozsypou. Když pokora zeslábne,
zmizí všechny ctnosti!"
Naše chyby jsou zrnka písku ve
srovnání s mohutným kopcem
Božího milosrdenství.

Apoštolát modlitby
na srpen 2020
Evangelizační úmysl
Svět moře
Modleme se za všechny, kteří
pracují a žijí u moře: námořníky,
rybáře a jejich rodiny.

Národní úmysl
Za ochranu přírody, požehnanou
úrodu a dostatek vody
Ať se na přímluvu sv. Prokopa
staráme o vše svěřené moudře a
s vděčností vůči Bohu.

POŘAD BOHOSLUŽEB
FARNOSTI TRUTNOV I., TRUTNOV – POŘÍČÍ, ŽACLÉŘ
Liturgický týden od 2.srpna 2020 do 9.srpna 2020

Mši svatou slouží: Ja – P. Ján, Ji – P. Jiří, JR – P. Rybář,
Bohoslužbu slova vedou: Jo – br. Josef, Mi – br. Michal, jáhni;
AK – arciděkanský kostel, BM – kaple Božího milosrdenství
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