ZPRÁVY Z LIBOCKÉ FARNOSTI
10/2020
MILÍ FARNÍCI A PŘÁTELÉ LIBOCKÉ FARNOSTI,
opět prožíváme nelehkou dobu v mnoha ohledech - obavy o zdraví své i blízkých, existenciální obavy, ztráta
jistot a nemožnost plánovat budoucnost, nervozita a stoupající agrese ve společnosti, prohlubování nedůvěry
v autority a mohl bych ještě dál pokračovat, nás mohou vrhat do rezignace a přežívání, nebo ke kladení otázek
a rozhodnutí se nepoddat.
Ta nejdůležitější otázka není: "Kdo za to může?", ale spíše: "co je v životě důležité, za čím jdu?" a "na čem (na
kom) svůj život stavím?" A následně pak otázka "JAK dál v této konkrétní době?" a "ČEMU mě, Pane, chceš
naučit?"
Největší nebezpečí dnes vidím v ROZDĚLENÍ a IZOLACI a často pod líbivými slovy o ochraně, ohleduplnosti.
Buďme bdělí, pečujme o vztahy. Nejsme na to sami: "Pokořte se tedy pod mocnou ruku Boží, aby vás povýšil v
ustanovený čas. Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží. 8 Buďte střízliví! Buďte bdělí!
Váš protivník, ďábel, obchází jako 'lev řvoucí' a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu, zakotveni ve víře, a
pamatujte, že vaši bratří všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. " (1 Petr 5.6-9)
Prosme o světlo a sílu Ducha svatého, protože v Něm můžeme vidět a jednat správně.
Přeji pokojné dny, pevné zdraví a radostnou mysl i srdce
Bůh Vám žehnej
P. Jeroným

JAK ŽIVOT VE FARNOSTI DNES
Bohoslužby - z nařízení vlády ČR není dovoleno se setkávat ve větších skupinách jako 2 lidé, což se vztahuje
také na bohoslužby, proto až do uvolnění restrikcí veřejné bohoslužby NEJSOU. Plánované intence budeme
sloužit vždy v ten den, jak jsou zapsány v kalendáři intencí. Využijme v tomto čase jiné možnosti a způsoby jak
žít svou víru. Kromě osobního žití víry v modlitbě, čtení Písma apod je tady ještě tato nabídka:
Nedělní mše svatá on-line - opět vysíláme on-line mši svatou v neděli v 8.30 hodin - je možné sledovat:
https://www.facebook.com/LibockaFarnost nebo http://www.rkfliboc.cz
Přístupný kostel pro individuální modlitbu a přijetí svátostí Eucharistie a smíření
neděle v čase 14.00 - 16.00 hodin
všední dny (kromě soboty) v čase 17.30 - 18.30 hodin
Individuální pastorace - duchovní rozhovor, svátost smíření, křest dítěte, návštěva nemocného a cokoliv
dalšího - rádi posloužíme, ozvěte se
Kontakty: P. Jeroným (775 253 042), P. Jan Vianney (736 121 112)

Moderní komunikační technologie - sice úplně nenahradí setkání tváří v tvář, ale mohou být v tento čas
pomoci, jak být v kontaktu
Slovo na den - už od jara je zřízena skupina Farnost Liboc na WhatsApp, které je určena pro rychlejší
společnou komunikaci mezi farníky a zpravidla každé ráno posílám úryvek z Písma s krátkým komentářem,
nebo modlitbou. Pokud máte zájem o tuto formu, pošlete mi telefonní číslo a budete do této skupiny zařazeni
(Jeroným 775 253 042)
Farní webové stránky a farní FB - zde můžete nacházet aktuální informace
Volby do PR - zatím proběhlo kolo nominace kandidátů, ale pak už jsme se nemohli sejít, tak zatím odkládáme
volbu na čas až bude opět možno se scházet

Z JINÉHO SOUDKU
Vánoční cukroví - opět je možné si objednat vánoční cukroví z kláštera z Kostelního Vydří - tentokrát jen online - zde je formulář
Pomoc seniorům - pokud o někom víte, nebo sami potřebujete nějakou pomoc - nákup apod, můžete se
obrátit na Marka Wollnera (724 950 978)

