
4. neděle postní 22. 3. 2020
OHLÁŠKY 

• Prosíme farníky, aby v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu vládou ČR dbali na
výzvy a rozhodnutí našich biskupů. V naší pražské arcidiecézi byl v návaznosti na
vyhlášený stav nouze napsán dopis kněžím, dle něhož je upraven program farnosti.
Konkrétní znění dopisů a prohlášení si můžete přečíst na webu farnosti. 

• Protože není možné se setkávat, do odvolání je zrušen veškerý program farnosti,
při kterém se farníci scházejí. Mše svaté ve všední dny a nedělní mše svatá v 9:30
jsou slouženy bez účasti lidu. Je možné vytvořit duchovní společenství kolem oltáře
díky přímému přenosu na webu farnosti. Přímý přenos bychom chtěli realizovat o
nedělích a slavnostech, tedy tento týden také ve středu 25. 3. v 18:00. 

• V neděli je kostel svatého Jakuba otevřen k individuální modlitbě a přijetí svátostí,
svátosti smíření a svatého přijímání, v čase 11:00-13:00 a 15:00-17:00, ve všední dny
bývá kostel otevřen v čase 15:00-17:00. 

• Můžete využít také  pár stručných podnětů, jak slavit neděli bez možnosti slavení
eucharistie. Lze využít návod na bohoslužbu v rodině pro dospělé nebo návod na
bohoslužbu v rodině s dětmi, obojí na webu farnosti. Samozřejmě doporučujeme i
duchovní svaté přijímání, návod také na webu farnosti. Nově jsou na webu farnosti i
podněty, jak lépe prožít bohoslužbu v přímém přenosu. 

• Připojme se k těm, kteří se už začali spojovat každý večer  ve 20:00 v modlitbě za
ukončení epidemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné
tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, za překonání strachu, za pomoc pro všechny
zasažené, za odpuštění hříchů i  usmíření Boha, za to, abychom byli opravdovými
křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky
a prostředníky Boží lásky.  Společná modlitba je nejsilnější  zbraní,  kterou máme.
Mysleme  na  předky,  kteří  vyprosili  ukončení  moru  a  z  vděčnosti  pak  stavěli
mariánské sloupy a kostely. Každý dle svých možností se zapojme aspoň modlitbou
Otče náš a Zdrávas Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo růžencem.

• Prosím pamatujme v modlitbě také na přípravu adaptace Nazareta,  minulý týden
byla podána žádost o grant. 

• Sbírka se minulou neděli v naší farnosti neuskutečnila. S ohledem na to, že vládní
opatření budou patrně prodloužena, můžete podpořit chod farnosti místo nedělní
sbírky darem na účet farnosti - pochopitelně pouze v případě, že i na Vás samotné
nebo na Vaše nejbližší nedolehly ekonomické důsledky stávajícího stavu. 

• Jsou k dispozici farní zprávy na měsíc březen v kostele u mříže. 

KALENDÁŘ 

• Neděle 22. 3. – 4. neděle postní 

• Středa 25. 3. – Slavnost Zvěstování Páně 

• Neděle 29. 3. – 5. neděle postní 


