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Milí farníci,
Velikonoce jsou vždy plné radosti a jsou to
krásné svátky, neboť Bůh ukázal svoji velikou lásku.
Nic není pro Boha překážkou – ani smrt, která je
definitivní tečkou v našem lidském životě. Letošní
Velikonoce byly také krásné, i když jsme je prožili
jinak, než jsme čekali. Viděl jsem takový obrázek:
byla na něm zeměkoule, Bůh a ďábel se na ni dívali
a ďábel říká: „Zavřel jsem ti všechny kostely!“ Bůh
odpovídá: „Ne, já jsem v každé rodině otevřel
jeden!“
Co je pro nás chrám, kostel? Místo, kde se
setkáváme. Setkáváme se s Bohem a s lidmi. Kam
přicházíme načerpat, občerstvit se, odpočinout si
od „shonu světa“ – snad se i těšíme do kostela,
přijmout to, co mi tento svět dát nemůže, poprosit
i poděkovat. Abychom zakusili Boží lásku, blízkost.
Přeji nám, abychom i v těch našich chrámech-domovech zakoušeli každý den lásku Boží i lásku
lidskou, ani bez jedné ani bez druhé nemůžeme žít.
Váš Konstantin

„Období koronaviru“ je dlouhé a není vůbec
lehké. Stále máme veliké obavy z nákazy a hlavně
bylo velké omezení všeho, nákupů i vycházek,
setkávání s našimi drahými i kněžími při
bohoslužbách. Byly to smutné chvíle, ale přesto
jsem našla něco kladného pro nás důchodce, pro
nákazou „nejohroženější skupinu lidí“. Oproti
mladším ročníkům nás netrápilo nebezpečí ztráty
zaměstnání, malého výdělku, ukončení podnikání.
Nám byl stále vyplácen důchod v plné výši. Nebyli
jsme těmi, kteří se na 100 % museli věnovat
„dálkovému“ učení dětí. Měli jsme a máme klidový
čas pro modlitby, vzpomínky na doby minulé, které
byly pro nás milé a příjemné a pokud nás nezlobí
zdraví a z modrého nebe svítí sluníčko, je možné
napsat, že jsme, přes všechny potíže a zákazy,
šťastni. Ať je to tak s Boží pomocí také v budoucím
čase, kdy nás COVID-19 nebude trápit, ani
ohrožovat, a sice pomalu, ale jistě se život všech
vrátí opět do toho běžného, jak jsme byli zvyklí
před rozšířením nákazy. Díky Bohu za to!
V. P.

Karanténa
Přemýšlím nad slovem „karanténa“, co vlastně
znamená? Jsme teď v karanténě nebo jsme byli
a budeme? Slovo má mnoho významů. Ovšem
koronavirová karanténa je zcela něco jiného.
Najednou mě oslovilo veliké TICHO, jako kdyby se
svět zastavil. Bylo to úžasné! Připadalo mi, že Ticho
je očekávání i zvěstování Spasitele. Koronavirová
karanténa přináší mnoho bolesti, ztrát, obav… Pro
mne přinesla i požehnání zastavit se, nespěchat,
v klidu se setkávat s Bohem, mít na všechno dost
času a pokusit se zajet na hlubinu. Nalézat
společenství věřících v modlitbě růžence online,
v této době se společným motivem – podpořit
modlitebně nemocné, nakažené, zemřelé. Modlit
se za všechny, kteří za nás všem pomáhali
zvládnout nelehké období. Ráda bych věřila, že se
do budoucna poučíme a budeme si vážit
obyčejných věcí, které nám dříve připadaly
samozřejmé.
Míla Pangrácová
Slavnost Těla a krve Páně oslavíme ve čtvrtek 11.
6. při mši sv. v 18 hod. Bude následovat
eucharistický průvod s požehnáním našemu městu.
Pouť budeme slavit v neděli 28. 6. Po mši sv. zveme
všechny k přátelskému setkání a k malému
občerstvení na farní zahradu.

G. Bernini: Seslání Ducha svatého

O Duchu Svatém
Otázky, na které neodpoví snadno leckterý
dospělý křesťan: Jak si představuješ Ducha
Svatého? Jak Duch Svatý působí v tvém životě? Co
jsou pro tebe dary Ducha Svatého? Zabývali se
jimi v hodinách náboženství děti ve věku dvanáct
až patnáct let. Přinášíme výběr z jejich zamyšlení
nad řádky 2. kapitoly Skutků apoštolů a 11.
kapitoly knihy Izajáš.
Pro sílu a odvahu
Dary Ducha Svatého jsou moudrost, chápání,
rozhodnutí, odvaha, poznání a úcta k Hospodinu.
Padesát dní po Velikonocích slavíme připomínku
toho, jak byl Duch Svatý seslán na apoštoly formou
ohnivých jazyků, aby měli sílu a odvahu vystoupit
před lid a hlásat evangelium. To pak opravdu učinili
a začali hlásat evangelium ve všech možných
jazycích.
(Tomáš)
Ukazatel dobra
Svatý Duch je podle mne pomocník Boha a Ježíše.
Je to možná jenom nějaký pocit v nás, který říká, co
děláme dobře a co špatně. Možná je to svědomí?
(Anděla)
Šance pro všechny lidi
Proč získali apoštolové schopnost mluvit jinými
jazyky? Já osobně to chápu tak, že potřebovali
ostatní upozornit. Jinak by jim druzí nerozuměli.
Bůh
jim
ale
také
chce
dát
šanci.
Bůh chce dát šanci všem. Tím, že slyšeli vanout silný
vítr, přišlo ještě více lidí. Petr začal Židům říkat o
Bohu, začal podávat svědectví o zmrtvýchvstání
Ježíše. Petr mluví o Duchu. Řekne: „Všechno to
zvláštní, co vidíte a slyšíte, pochází od Něho." I když
Ježíše ukřižovali, dává jim druhou šanci. Je to tak,
jak píše Izajáš: „Nebude soudit podle toho, co slyší
uši nebo vidí oči.“ Ještě jeden verš se mi zdá
opravdu silný: „Jeho bedra budou opásána
spravedlností a jeho boky přepásá věrnost.“ (Iz 11,
5) Z Petra mluví Duch Svatý.
(Martin)
Připravily Hana Zavadilová a Renata Skalošová

Z Farní charity
Humanitární sbírka
pro Diakonii Broumov
Vzhledem k současné koronavirové krizi
plánujeme jarní humanitární sbírku až v červnu.
Sbírka proběhne v úterý 9. června od 12 do 17
hodin u kostela na Masarykově náměstí
v Říčanech. Jako obvykle můžete přinášet oblečení,
lůžkoviny, látky (alespoň 1 m2), ručníky, utěrky,
deky, péřové přikrývky, polštáře, spacáky
s nepoškozeným zipem, použitelné záclony,
závěsy, nepoškozenou obuv (páry svázané, aby se
boty neztratily), knihy, hračky (nepoškozené, čisté),
drobné fungující elektrické spotřebiče do
domácnosti (vařič, remoska, kávová konvice,
žehlička apod.). Pokud nám přidáte k darovaným
věcem 10 Kč za krabici nebo pytel, použijeme část
jako příspěvek na odvoz sbírky a podporu Diakonie,
zbytek na naši další činnost.
Darované věci budou odvezeny do Broumova
k vytřídění a dalšímu použití. Sbírkou podpoříme
nejen potřebné lidi, ale i Diakonii Broumov. Toto
sociální družstvo totiž z důvodu opatření
vyhlášených vládou České republiky v souvislosti
s bojem proti koronaviru nemá dostatek finančních
prostředků na svozovou činnost. Má zavřená
střediska a prodejny a také se potýká
s nedostatkem zaměstnanců. Děkujeme za vaši
pomoc.
Marie Junková

Děti mají svůj web
Od svatého týdne se katechetka Hana Zavadilová
začala setkávat se skupinkami, které vyučuje
náboženství, na sociálních sítích. Proto vznikly
i webové stránky náboženství Říčany, které
vytvořila
Anička
Zavadilová
na
adrese
http://nabozenstviricany.svetu.cz. Vedle odkazu
na pracovní listy zde najdete i práci dětí (výkresy,
úvahy, fotografie zachycující činnost). Pokud byste
chtěli publikovat svůj příspěvek, pošlete jej na
e-mail zavadilova.ha@seznam.cz. Těšíme se.
Miloslava Pangrácová
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