
OHLÁŠKY 22. 3. 2020     
4. NEDĚLE POSTNÍ (LAETARE) 

 
Milé sestry a bratři,  
na Popeleční středu, když jsme byli označování popelem na znamení toho, že jsme hříšnici a 
chceme konat pokání, jsme slyšeli slova: „Čiňte pokání a věřte evangeliu“. Jinou variantou při 
udělování popele jsou slova: „Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš“. 
Dnes vidíme, že svět, který jsme znali a ve kterém jsme žili, se mění v prach a popel. Možná, že je to 
na malou chvíli, a možná, že to všechno zůstane s námi na dlouho. Tak či onak, máme půst, veliký 
půst, máme delší domácí exercicie, duchovní obnovu v našich rodinách. 
Je to čas, kdy si máme uvědomovat vlastní křehkost, to, že nejen z chleba (z pozemských dober) 
žije člověk, ale žije také a hlavně z Božího slova. Je to čas, kdy si můžeme a máme nanovo 
ohodnotit, co je v našem životě trvalé a důležité a věčné. Je to čas nám daný, abychom mysleli také 
na svou pomíjivost (to znamená: smrtelnost), že jednoho dne náš pozemský život skončí; i když na 
COVID-19 nezemřeme všichni, všichni jednou odejdeme na věčnost a nikdo z nás neví, kdy to 
bude. Proto čiňme pokání a věřme evangeliu, radostné zvěsti Pána Ježíše Krista. 
 
Milé sestry a bratři,  
dnes je 4. neděle postní, neděle „Laetare“, neděle radosti, neděle „růžová“. Dnes v ranních chválách 
čteme Boží slovo z knihy Nehemjášovy: „Dnešní den je zasvěcen Hospodinu, našemu Bohu, 
nebuďte smutní a neplačte! Neboť tento den je zasvěcen našemu Pánu. Nebuďte zarmoucení, 
neboť radost z Hospodina je vaše síla.“ (Neh 8,9.10). 
Dnes, jako o každé neděli, budu sloužit mši svatou (bez Vaší přítomnosti) a budu se modlit za naši 
farnost, za naše město a okolí, za naši zem a celý svět a vyprošovat všem Boží požehnání a zdraví 
těla a duše. Budu prosit o ochranu Panny Marie a všech svatých, o přímluvu našich svatých 
partonů, o přímluvu sv. Michaela archanděla, sv. Františka Serafínského a sv. Korony, patronky 
před epidemiemi. Budu se modlit za to, ABYCHOM KVŮLI KORONAVIRU NEZTRATILI SVOU 
VÍRU. 
 
Milé sestry a bratři: 
 
** Až do odvolání jsou zrušeny všechny (tedy nejen nedělní) bohoslužby, společné pobožnosti, 
duchovní obnovy, modlitební setkání, UP2Me, přípravy na svátosti, společné katecheze pro děti a 
dospělé. 
** Nabídka liturgie pro rodiny a duchovní svaté přijímání (seriál videí „Liturgie v čase bez liturgie“) 
najdeme na webech: http://www.liturgie.cz/ a https://www.pastorace.cz/ a také na 
https://www.cirkev.cz/ 
** Připravujeme farní časopis Drobečky. Bude to pouze internetová verze. Vyjde na stránkách naší 
farnosti o Velikonocích. Proto máme k Vám prosbu, abyste posílali na farní internetovou adresu 
články nebo fotografie o tom, jak prožíváte dobu domácí karantény, co tato doba změnila ve Vašem 
životě, co dobrého se stalo ve Vašich rodinách. Jde o to, abychom se, jak to napsal sv. Pavel 
„radovali s radujícími a plakali s plačícími“. 
** Pamatujme na sebe navzájem, modleme se za sebe navzájem, pomáhejme si navzájem.  
** Modleme se v této době za seniory, za lidi samotné, za ty, kdo nesou zodpovědnost za stát, a 
hlavně za všechny zdravotníky, kteří bojují často za nás a pro nás, ať Bůh jim dá sílu a moudrost. 
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