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BOHOSLUŽBA ZRUŠENA

Od 9:30 do 10:30 hod. možnost přijetí svátosti 
smíření v kostele. V 10:30 sv. přijímání.
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CHOLINA A.D. 2020

den

ne 
29. 
3.

9:30     
Cholina

5. neděle                               
postní

9:30      
Cholina

ne 
5.  
4.

"Dnes jsme pozváni hledět dopředu, na toho, který je naším orientačním bodem, na našeho 
Pána Ježíše Krista. On jde s námi. On je pro nás ten oblačný sloup, který vedl Izraelity při útěku 
z Egypta. On je pro nás tou hvězdou, která vedla mudrce na cestě do neznámého Betléma. On 
je Cestou, Pravdou i Životem v této naší těžké situaci (srov. Jan 14,6). Proto jsme nyní v první 
řadě pozváni posilnit vztah s Ním. Jen tak budeme jako křesťané schopni obstát a být připraveni 
v Jeho síle pomáhat i druhým...                                                                                                                                                                             
On je Emanuel, tedy Bůh s námi, který pro nás zemřel na kříži a pomáhá nám i v těchto 
náročných časech. To On ve svém milosrdenství vládne jako Zmrtvýchvstalý dějinám, jak 
budeme vyznávat o velikonoční vigilii, ať už její slavení bude jakkoliv omezeno...                                                      
Buďme lidmi naděje. Pán jde před námi i temnotou rokle (srov. Ž 23) a cesta jím vedená 
neomylně směřuje k radosti, kterou může dát jen On sám."

Milí farníci, bohužel v době nákazy nemohou být bohoslužby slaveny společně. Chci vás
ubezpečit, že každý den sloužím mši sv. za vás farníky, modlím se za vás a žehnám vám.
Svátosti jsou pramenem milosti a duchovní síly. Proto ve čvrtek před prvním pátkem navštívím
naše nemocné a posloužím svátostmi. Proto budu vždy v neděli v době od 9:30 do 10:30 hodin k
dispozici v kostele k individuální sv. zpovědi. V 10:30 bude sv. přijímání. Pro povzbuzení vám
přináším část pastýřského listu plzeňského biskupa Tomáše Holuba.   P.Martin


