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Farní pomocná linka
Potřebujete nakoupit, vyzvednout léky,
pohlídat děti nebo jinou pomoc?

ZPRAVODAJ FARNOSTI ŘÍČANY

B Ř E Z E N

2 0 2 0

Speciál

Neváhejte se obrátit na farní dobrovolníky.
Děláme vše, co je v našich silách.
Od pondělí do pátku telefonujte na tato čísla:

8.00–11.00 tel.: 604 383 774
11.00–14.00 tel.: 323 603 944
14.00–17.00 tel.: 725 083 399

Milí farníci!
Na ranní bohoslužbě v sobotním kázání
21. března vybízel římský biskup k modlitbě
„s obnaženou duší a s odhaleným srdcem“. Její
intenci formuloval papež František v samém
úvodu: „Dnes bych chtěl pamatovat na rodiny,
které nesmějí vycházet z domu. Asi jedinou jejich
vyhlídkou, kterou mají, je balkon. Celá rodina
uvnitř, děti, rodiče… Kéž najdou způsob, jak spolu
v rodině dobře komunikovat, vytvářet vztahy
založené na lásce a společně přemáhat úzkosti této
doby. Modleme se za pokoj rodin v této krizi a za
kreativitu.“
Moc děkujeme všem, kteří myslí na druhé.
Připojme se ke společné modlitbě vždy ve středu
ve 20 hodin.
Jsme tu nadále pro vás: individuální duchovní
služba je možná po osobní domluvě na tel.
323 602 403 nebo 731 402 881.

V úterý 17. března spustila činnost farní
pomocná linka – zformovala se z dobrovolníků
z Římskokatolické farnosti Říčany a jejich přátel.
Do konce prvního týdne se zapojilo 23
dobrovolníků: studentů i jejich rodičů, často
provázaných se skautským hnutím. Dobrovolníci
chtějí pomáhat nejen v Říčanech, ale i v dalších
obcích rozlehlé farnosti.
Pokud byste chtěli nabídnout pomoc i vy,
vyplňte prosím formulář na www.ricany.cz/farnost
nebo se ozvěte na uvedená telefonní čísla. Na
webu farnosti lze vyplnit i formulář s žádostí
o pomoc.

Nahlédnutí k šicím strojům: jak vznikají
roušky

Vaši Konstantin a Matěj
Foto: z archivu dobrovolníků při farnosti

Obraťme se v těchto dnech v modlitbách také ke
svaté Koroně, starověké mučednici, která je uctívána
jako ochránkyně před epidemiemi.

Spojme se s věřícími v Evropě
Spojme se v této složité době, kdy čelíme pandemii
COVID-19, ve společné modlitbě.

Všemohoucí a milosrdný Bože Otče,
Stvořiteli světa,
který jsi z lásky k nám poslal na svět svého
Syna jako lékaře duše i těla,
shlédni na své děti, které se na Tebe obracejí
v této obtížné době plné dezorientace a obav
v mnoha místech Evropy i světa
a hledají sílu, spásu a úlevu.
Osvoboď nás od nemoci a strachu,
uzdrav naše nemocné, utěš jejich rodiny,
dej moudrost hlavám státu,
dej sílu a odměnu našim lékařům,
zdravotníkům a dobrovolníkům,
dej věčný život zesnulým.
Neopusť nás v dobách zkoušky,
ale vysvoboď nás ode všeho zlého.
O toto prosíme Tebe,
který se Synem a Duchem Svatým
žiješ a kraluješ na věky věků.
Amen.
Maria, matko uzdravení a naděje,
přimlouvej se za nás!
Pod výzvou jsou podepsáni předsedové institucí
zastupujících biskupské konference evropských
zemí, CCEE a COMECE – kardinál Jean-Claude
Hollerich, předseda COMECE; kardinál Angelo
Bagnasco, předseda CCEE (St. Gallen a Brusel,
11. 3. 2020). Přetiskujeme z křesťanského
internetového portálu www.vira.cz.

Ve farnosti se sejděme k modlitbě vždy ve
středu ve 20 hodin v našich domovech. Jinde
v Evropě dávají v tu chvíli lidé do oken svíčku
jako znamení, že se propojují s ostatními. To
záleží už na vás, dbejme však na svou
bezpečnost!
Za společnou modlitbu připojují v některých
společenstvích například růženec nebo
modlitby matek.

Příběh pro tuto chvíli
Bylo jednou trochu prachu. Nebyl cenný, nebyl
hezký, ale aspoň byl. Lidé by řekli, že není k ničemu.
Bylo přece sucho a prachu všude. Ale přece jen

měla ta troška prachu svoje sny. Chtěla být
užitečná, chtěla mít smysl. Toužila po nebi.
Nevzdala se. Trpělivě čekala a až zase zavanul vítr,
vznesla se do nebe. Nebe bylo velkolepost sama.
O suchu ani zmínka. Naše troška prachu nasákla
plnými doušky vlhkost a ta se zase s velkolepou
hojností nabalila na každé její zrnko.
Prach se vrátil jako déšť k zemi a přinesl všude,
kam se dostal, úlevu a požehnání.
Je úplně jedno, v jaké situaci se ocitneme, máme
vždy svobodu nabídnout se Bohu. Nabídnout mu
naše osamělé chvíle v obyváku, naše chvíle smutku,
náš strach z budoucnosti, naše tělesné bolesti, ale
také náš vděk za přicházející jaro, za to, že nám
chutná, že v televizi dávají dobrý pořad…
On má moc a lásku, aby proměnil naši chudobu,
když ji nabízíme Jemu, jako milost pro druhé.
Anna Sirovátková

Bohoslužby a další program
v době mimořádných opatření
Radio Proglas
Každý všední den a v sobotu se můžete připojit ke
slavení mše svaté od 18 hodin. Každou neděli vám
kromě pravidelné bohoslužby v 9.00 nabízí Proglas
i mimořádnou mši svatou od 19.30.
Pořady, které jste nestihli v premiéře, si můžete
pustit zde:
https://www.proglas.cz/program/audioarchiv
Programový tip: Lidský život je cestou k Bohu
a unést tento život je Boží vůle, tvrdí P. Jan Rybář SJ
k současným omezením kvůli epidemii koronaviru.
„Toto bychom si měli vyvěsit ve svých světničkách,“
dodal v telefonickém rozhovoru pro Proglas.
Křesťany by tato doba měla namísto ke strachu
vést k prohlubování vlastní duchovní cesty
a upevňování víry; v praktické rovině pak jde
o zkušenost odříkání, říká osmaosmdesátiletý kněz
a autor duchovních textů, bývalý politický vězeň.
Celé zamyšlení zachytíte v pořadu Všimli jsme si
s názvem Křesťanské svědectví v karanténě z 20. 3.

Televize Noe
Přenos mše svaté každý všední den v 7.00 a 12.05;
v 18.00 mše svatá, nebo Uzdrav naši zem; v sobotu
a neděli mše svatá v 18.00, v neděli i v 10.30 a ve
12.00 polední modlitba s papežem Františkem.
Zdroj: Facebook
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