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5. NEDĚLE POSTNÍ „A“ 

 
Milé sestry a bratři,  
dnes je 5. neděle postní. Čteme krásný úryvek z evangelia sv. Jana o vzkříšení Lazara. A vidíme 
Martu, která jako první vyšla Ježíšovi naproti. Dlouho s Ním vedla teologické diskuze o 
zmrtvýchvstání a své víře. V určité chvíli si ale všimla, že pouze věda, ač teologická, nehne Ježíše 
z místa. Běžela proto k Marii a řekla: „Mistr je tu a volá tě“.  
Marie začíná svůj rozhovor s Ježíšem stejnými slovy jako Marta: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by 
neumřel“. Ale než tato slova vysloví, padá před ním na kolena v gestu modlitby a adorace. I jak 
čteme v evangeliu, Bůh je právě tím hluboce dojat. Naši modlitbu Bůh poslouchá jako bibli, jako 
slovo pro něho svaté a důležité. Pamatujme i my na to, když čteme nebo posloucháme bibli, aby ta 
četba, aby to slyšení bylo v nás proměněno v modlitbu k Bohu. Nestačí jenom vědět, že je Bůh, je 
třeba s ním mluvit, přilnout k němu, je třeba padnout před ním na kolena. 
 
 
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/, https://www.pastorace.cz/ , https://www.cirkev.cz/ 
anebo na naších webových stránkách: http://www.chocen.farnost.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 
nebo Martině Krskové (nejlépe mailem) 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. 
** I tento týden budu sloužit mše svaté (bez účastí lidu) na úmysly už zamluvené: 
 
Pondělí – Na dobrý úmysl 
Středa – Za Boženu Bezdíčkovou  
Čtvrtek – Za Emilii a Pavla Dostálovy 
Pátek – Za Marii Jandíkovou 
Sobota – Za manžela Josefa a zemřelé z obojí strany 
 
Kdo by si přál zmíněné mešní intence přenést na někdy jindy, prosím, ať mi zavolá co nejdříve. 
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