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Kristus v karanténě
Čtyřicet dní a čtyřicet nocí, přátelé, strávil Ježíš na poušti, v izolaci, aby
se ukázalo, že nemá nic společného s nákazou hříchu. Pokušení ale ušetřen
nebyl. Zazníval k němu ďáblův hlas: "Proměň celou tuto kamenitou poušť
v chléb, vymítíš ze světa hlad. Udělej lidem nevyčerpatelné zásoby
potravin. Nebo se alespoň vrať do své tesařské dílny, vždyť ta vaše firma
Josef & syn byla tak dobře rozjetá, měl jsi ji už brzy převzít. Necháš svého
otčíma se svou matkou a vaše zaměstnance na holičkách? Byznys je na
prvním místě." Nevrátil se. „Tak skoč z vrcholku chrámu dolů, andělé Tě
uchrání zranění, bude se o tobě hodně psát a všichni novináři se budou
dotazovat na tvůj názor na cokoli. Budeš každý den poskytovat rozhovory.
Zajistíš si, abys byl hodně vidět a slyšet." Neskočil. „Tak Ti dám veškerou
moc nad celým světem, vždyť ti zodpovědní tam nahoře, jsou přeci tak
neschopní až nemožní, ty bys to všechno jistě zvládl jedna dvě. Vezmi
otěže politické moci do svých rukou." Nevzal.
Co tedy udělal Ježíš po své karanténě? Šel a nechal se pokřtít. Křest,
bratři a sestry, to je svatba s Bohem, při níž říkáme, že spolu poneseme
všechno dobré i zlé až do smrti. Nyní přišlo to zlé. Blatenské náměstí
i všechny ulice našeho města vypadají jako poušť, kde se prohání vítr
a prach. Pro pokřtěné je tento pobyt na poušti příležitostí obnovit své
křestní sliby a pro nepokřtěné je to možnost, jak se obrátit k Bohu,
s kterým poneseme všechno dobré i zlé až do smrti. K tomu ať nám
pomáhá Bůh. Amen.
P. Rudolf Hušek

Mše svaté ve všech farnostech až do odvolání zrušeny.
Příležitost ke svátosti smíření každý pátek 17‐18 v Blatné.

Výběr z listů našeho biskupa v souvislosti s vyhlášením stavu nouze.
Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, pomocníci v pastorační
službě, bratři a sestry.
Doporučuji využít každodenních přenosů
bohoslužeb v médiích, například Radia Proglas,
Televize Noe a Televize Lux. Nezapomínejme na
možnost
duchovního
svatého
přijímání
(Kancionál č. 42).
Snažme se každý den, zvláště pak v neděli,
věnovat četbě Písma svatého a společným
modlitbám v rodinách (růženec a křížová cesta).
Vřele doporučuji se zapojit i do řetězce
modliteb. Za mimořádně účinnou považuji
modlitbu růžence a Loretánských litanií
s pokornou prosbou za naše obrácení, za
odpuštění hříchů, za posilu nemocných i těch, kdo o ně pečují. A ještě vás
vybízím k vědomému a citelnému pátečnímu celodennímu postu, případně
k almužně na dobrý účel. Zvláště tento den budu prožívat spolu s vámi.
Připojme se k těm, kteří se každý večer ve 20 hodin modlí za ukončení
pandemie, za všechny nemocné a jejich ošetřovatele, za ty, kdo v současné
tíživé situaci rozhodují o osudech lidí, i za to, abychom byli opravdovými
křesťany, kteří nejen věří v život věčný, ale také s ním počítají. Ať jsme
svědky a prostředníky Boží lásky.
Společná modlitba spojená s postem je nejsilnější zbraní, kterou máme.
Mysleme na naše předky, kteří mnohokrát vyprosili ukončení moru
a z vděčnosti Bohu pak stavěli kostely a mariánské sloupy.
Prožíváme postní dobu, jakou si nikdo z nás před pár týdny nedokázal
představit. Kéž nás všechny vede ke skutečně změně smýšlení, jak jsme
k tomu byli vyzváni na Popeleční středu a mějme na paměti, co píše
apoštol Pavel: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují
Boha“ (Řím 8, 28).
Na přímluvu Panny Marie Budějovické vám všem žehnám a jsem s vámi
spojen v modlitbě.
České Budějovice, březen 2020
+ Vlastimil, biskup českobudějovický
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Členům redakční rady jsme po té, co byly zrušeny veřejné mše svaté položili
otázku "Jak jste slavili neděli?". Pokud se chcete podělit s ostatními o svůj
způsob slavení neděle, rádi váš příspěvek uveřejníme v dalším čísle.
Příspěvek nám můžete sdělit i po telefonu.
Neděle pro mě začala jako každý jiný sváteční ten, tj. v obvyklou dobu
jsem vstala, „svátečně“ se oblékla a v obvyklém čase bohoslužby v 8.15
hodin jsem se sešla v rodinném kruhu ke společné modlitbě bolestného
růžence.
Večer jsme se s Renátou zúčastnily slavení mše svaté, při níž jsem
pocítila, že pocit nejistoty a strachu, který každý nyní prožíváme, přemohla
naše společná víra a síla, kterou nacházím právě ve Vás, milí farníci. Díky.
Barbora Z.
Nedělní mše svatá nezvykle u televize ‐ uvědomila jsem si, že pro
nemocné je to běžné a že účast na mši svaté není úplnou samozřejmostí
pro každého, kdo by tam rád byl, ale prostě nemůže. A já můžu ‐ vážím si
toho? Od toho nedělního přenosu mše svaté na to pořád myslím...
Jitka F.
Nedělní bohoslužbu jsme prožili doma u přímého přenosu Televize Noe.
Míša V.
Má první neděle, prožitá v nouzovém stavu, byla pestrá. Dopoledne
jsem jako obvykle navštívila naši prababičku. Při vaření oběda jsem si
pustila kázání P. Vojtěcha Kodeta a P. Josefa Prokeše. Protože ještě nebyl
úplný zákaz shromažďování, využily jsme s dcerou možnost navštívit sestry
a bratry ve víře ve sboru Archa víry v Blatné (bylo nás 9). Chvály zpívané při
harfě mě ještě dlouho zněly v uších. Slovo pastorky Martiny o odvaze,
jistotě a NEskleslosti bylo podpořeno Žalmem 91.
Večer Míša Valášková svolala setkání k farnímu zpravodaji a P. Rudolf
nabídl, že se můžeme zúčastnit mše sv. Byl to pro mě velký zážitek
a prožitek společenství nejen se všemi farníky, ale také prožitek
sounáležitosti se VŠEMI lidmi. I těmi, kteří zatím v Ježíše Krista nevěří.
A kdo ví, možná zrovna tato situace někomu pomůže, aby Boha začal
hledat. Nemáš být nástrojem v Božích rukách zrovna TY? Žalm 61:
"Hospodin mě pomazal k tomu, abych nesl radostnou zvěst pokorným,
poslal mě obvázat rány zkroušených srdcích..." (žalm stojí za přečtení celý).
Renáta T.
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Díky nouzovému stavu byla moje neděle paradoxně bohatší než jindy.
V Sedlici jsme v kostele vytvořili od 9 do 15 hodin modlitební řetězec,
střídali jsme se po jednom, každý půlhodiny nebo hodinu. Byl jsem tam od
9 do 10, krátce po 9 přišel Pavel P. a prošli jsme ve dvou křížovou cestu.
Mši svatou jsem pak sledoval od 10.15 na internetu.
Ještě nebyl úplný zákaz shromažďování, a tak jsme k nám na odpoledne
pozvali další manželské páry na slavení "Domácí nedělní bohoslužby".
Prožili jsme téměř tři hodiny v modlitbě, zamyšlení a sdílení nad textem
nedělního evangelia a také při kávě, čaji, bábovce... Večer jsem měl
možnost slavit mši svatou v Blatné. Byli jsme dva u oltáře a dvě v lavici,
pocity jsem měl podobné, o jakých píše Renáta.
František J.

Bohoslužby v médiích (mimo jiné)
ČT2
Televize
Noe

Neděle

10.00 mše svatá z Prahy
7.00 mše svatá papežem Františkem
Pondělí ‐ Pátek
12.00 mše svatá z kaple Telepace v Ostravě

Neděle
Radio
Proglas

10.30 mše svatá
18.00 mše svatá
Pondělí ‐ Pátek
20.00 modlitba růžence
Neděle

9.00 a 19.30 mše svatá

Nabídka služeb
Nepotřebuje někdo složit uhlí, nasekat dřevo, opravit topení, kotel? Třeba
i dovézt větší nákup, k doktorovi... Nejde vám naladit Noe nebo Proglas?
Pokud ano, Barbora Zdychyncová (tel. 606 050 191) předá kontakt na
ochotné farníky, kteří rádi pomohou.
Další kontaktní telefony:
P. Rudolf Hušek ‐ 736 766 746
František Jirsa, trvalý jáhen ‐ 605 202 693
Michaela Valášková, šéfredaktorka zpravodaje ‐ 731 402 142
Nebojte se zavolat, pokud máte nějaký dotaz, problém, přání.
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