Milé sestry, milí bratři,
zdravím Vás skoro po týdnu mimořádných opatření, děkuji za Vaše modlitby, reakce, tipy, za
sdílené články a videa.
Připojuji odkaz na informace ze stránek celocírkevních: https://www.aktualne.ccsh.cz/
(Tam bych upozornil na pastýřský list patriarchy a na výzvu k modlitbám z ekumenické rady církví
s modlitbou, kterou zítra můžete použít. )
i diecézních https://www.ccshbrno.cz/aktualne/
(Tam bych si dovolil upozornit na postní duchovní cvičení, která proběhnou od pondělka do středy
tentokrát na dálku. Jednotlivé texty doprovázející tato cvičení jsou taktéž na diecézním webu. )
V uplynulých dnech jsem také připravil text „Litanií v čase pandemie“ (přikládám). Mezitím přišel
text modliteb z ekumenické rady (přikládám taktéž). Používejte jednu nebo druhé podle svého
uvážení. Můžeme zítra v 9:00, kdy by normálně byla bohoslužba a pak zítra a každý den ve 20:00.
Přeposílám také modlitbu diecéze na příští týden. Ta zatím není na diecézním webu, tak Vám ji
přeposílám extra.
Aby naše komunikace nebyla jen jednosměrná, napadlo mne oslovit Vás:
Máte-li nějaký vzkaz, nějaké slovo, modlitbu, odkaz na zajímavý článek či video, o které se
chcete podělit, napište, pošlete. Shromažďoval bych Vaše příspěvky a dal je uveřejnit na webu
naší obce. Nebo máte někdo tip na nějaký jednodušší technický způsob?
Připojuji za sebe také odkaz na dva zajímavé rozhovory:
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nas-svet-je-ne-mocny-cesi-to-ale-v-tezkych-casech-umi-rikahalik-93651?
seq_no=1&source=hp&dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=zpravy.sznhp.box&utm_sourc
e=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&utm_campaign=null
https://www.info.cz/cesko/jsme-svedky-experimentu-s-lidmi-jeho-dosah-si-mnozi-nedovedou-anipredstavit-rika-novotny-44614.html?
fbclid=IwAR3xRX4RPPJNDq5Qfa_uOvGGUkia7z_nnFUnB2VtGAh7Kr9pmjdOpRbhOZM
a kázání Tomáše Halíka z minulé neděle:
http://blog.aktualne.cz/blogy/tomas-halik.php?itemid=36161
V době uzavřených kostelů je dobré otevřít Bibli a otevřít svou mysl a srdce. Tomáš Halík
Připojuji také 2 letáčky z Milionu chvilek (I když ty zásady jsou dnes už všeobecně známé :-)
Skoro všichni nosíme roušky, umýváme si ruce, dezinfikujeme třeba naše telefony, nesaháme si na
obličeje a nekašleme do dlaně...)
Přemýšlím také o tom oslovit Vás formou nějakého videa nebo aspoň audia, ale nejsem sběhlý
v těchto technologiích :-). Ale třeba se to naučím. Budu vděčný za Vaše tipy a podněty.
Bůh Vás všechny provázej a posiluj!
Ať nám dá vnitřní sílu zvládat všechna karanténní opatření, nejistotu, strach a plno další věcí a
zachová Vás i Vaše blízké – a všechny – ve zdraví a pokoji!

Kuřim, 21. března L. P. 2020
P. S. Jo, a taky přidávám zamyšlení nad zítřejšími texty :-)

