Pozdrav z fary 21.3.2020
Milí farníci,
zdravím vás, ze želechovické fary a hned na začátku vás ujišťuji, že každý den myslím na celou
farnost a na každého jednotlivě. Když každodenně sloužím mši svatou - velice mi chybíte,
představuji si alespoň, jak jste všichni shromážděni v lavicích přede mnou. A ikdyž vás nevidím
na živo, věřím, že se společně spojujeme při slavení Eucharistie, ať jsme kdekoli. NEVIDÍME
SE, ale přesto VĚŘÍME, že jsme spojeni. To je přece základ naší víry. Nevidíme Boha, ale
věříme, že jsme spojeni, díky modlitbám, díky přemýšlení (rozjímání), díky Písmu. A On k nám
promlouvá. Právě díky tichu, který, prožíváme více než dost:-)
Když mi někdo z farníků nebo přátel během týdne volal, ptali se - jak jsem na tom. Takže, hlady
nestrádám:-), roušky mám:-) dokonce i dezinfekci všeho druhu:-). Vedle různých rozhovorů a
pracovních meilů, řeším různé papírování na které nebyl čas. Peru, žehlím, uklízím a dělám
pořádek ve skříních kanceláře. Objevuji stále nové a nové věci:-) a to mám za sebou jednu
skříň.

Také si přečtu zprávy, ale nenechávám se jimi pohltit. Člověka pak sevře bezmoc a úplně nás
ochromí – to nedopusťme! Přečtěme si něco hezkého, na co jsme neměli dlouho čas a chuť.
Pusťte si pěknou hudbu a zaposlouchejte se, anebo si pusťte nějaký pěkný film. Jako inspiraci
si pročítám promluvy papeže Františka na radiovaticana.cz – stále více děkuji Bohu, že nám
daroval takového člověka do nepohody.
Určitě nesmím zapomenout poděkovat vám všem, kteří pomáháte šít roušky a je-li potřeba
dokážete se o ně rozdělit. Nebojte se zeptat ve svém okolí, jestli někdo něco nepotřebuje,
zejména s nákupem. Starší lidé jsou někdy odkázáni jen sami na sebe. A vy určitě víte, kdo by
možná potřeboval pomoci, ale nikdy by si neřekl. Tak roste naše solidarita a pomoc.
A protože vím o mnohých z farnosti, že pracují v PRVNÍ LINII – chci poděkovat také VÁM
(lékařům, ošetřovatelům, lidem pracujících v lékárnách, prodavačkám, hasičům, policistům a
všem, bez kterých by to nefungovalo, jako třeba neobyčejným uklízečkám:-) – vážíme si toho a
modlíme se za vás všechny.
Pokud by bylo třeba nějakého rozhovoru, nebojte se zavolat. Pokud by bylo potřeba někoho
zaopatřit, přijedu. A pokud byste chtěli se jen ozvat, nebojte se a klidně pošlete třeba sms nebo
meil, jak to zvládáte vy. (osobní číslo: 731 402 116)
Tak jsem tu vlastně sepsal nějaké rady, které bych vám dal v ohláškách. Nezapomínejte na mši
svatou v TV Noe nebo radiu Proglas nebo přes internet na mseonline.cz
Držme se všichni navzájem spolu s Ježíšem a vše zvládneme!!!
Na přímluvu Panny Marie vám ze srdce žehná
váš + P. Pavel

