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Omlouvám se těm, kteří se chtěli ve čtvrtek dívat na přenos mše sv. ze Staré Boleslavi. 
Původně bylo na www.cirkev.cz napsáno, že mše sv. bude v 10:00, takto jsem to i hlásil. 
Později však tento čas změnili na 12:00, ale toho jsem si už nevšiml. 

Omlouvám se také všem, kteří se včera chtěli účastnit ranní mše sv. z našeho kostela. Vše 
bylo nastavené, jak bývá, přesto se kamera nerozjela. Děkuji těm, kteří se o přenos starají, 
že se jim to nakonec podařilo opravit, i když jste už pak celou mši sv. neviděli. Ještě jednou 
moc děkuji všem, díky kterým můžeme mít tyto přenosy. Děkuji také všem, kteří se starají 
o náš web, který je v současné době naším hlavním informačním a spojovacím kanálem. 

Tuto čtvrtou neděli postní bývalo zvykem konat tzv. Misijní koláč. Přestože není možné tuto 
sbírku uskutečnit obvyklým způsobem, je možné zaslat určitou částku na účet Papežských 
misijních děl nebo se zapojit modlitbou, více informací na www.missio.cz. 

Při mší svatých, přenášených webovou kamerou z našeho kostela, se budeme modlit 
modlitbu „Duchovní přijímání“ poté, co kněží přijmou Tělo a Krev Pána Ježíše. Tuto 
modlitbu je možné si najít v Kancionálu, číslo 042. 

Na přání několika farníků jsme se s pastorační radou domluvili, že postní duchovní obnova 
v naší farnosti přece jen proběhne. V sobotu 28. 3. ji povede o. Miloslav na téma: „Jak 
přežít současnou situaci“. Nabídne dva postoje, které nám mohou pomoci přežít a prožít 
současnou těžkou situaci. Přednášky budou v 9:00 a v 10:30 a bude možné je sledovat opět 
pouze přes naši webovou kameru. Mons. Jan Paseka, který měl přijet dávat duchovní 
obnovu v sobotu 21. 3., se vzhledem k současné situaci omluvil, ale rád přijede někdy jindy. 

Papíry „Nedělní liturgie“ na neděli předchozí i následující jsou k dispozici v zádveří kostela, 
které je každý den otevřené. 

Kněží jsou v současné době k dispozici lidem především po telefonu nebo prostřednictvím 
internetu. Pokud budete cokoli potřebovat, nebojte se nám ozvat. 

Česká biblická společnost má během března v nabídce Bible se slevou 45-70%. Více 
informací na www.dumbible.cz. 

Na webech www.liturgie.cz a www.pastorace.cz je nový seriál videí „Liturgie v čase bez 
liturgie“. Podnětné články, informace a modlitby můžeme najít také na www.cirkev.cz 
a www.vaticannews.va/cs. 

Znovu připomínáme výzvu našich biskupů spojit se každý večer ve 20:00 k 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… Každý podle svých možností se zapojme aspoň modlitbou Otče náš a Zdrávas 
Maria, či korunkou k Božímu milosrdenství nebo Růžencem. 
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