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V Olomouci 24. března 2020

Milí bratři a sestry, kteří rádi navštěvujete náš kostel,
moc vás zdravíme z našeho kláštera. Všichni bratři naší komunity jsou zdraví a nikdo
zatím není v karanténě. Děkujeme moc, že na nás myslíte a že se za nás modlíte. I my se
za vás modlíme a každý den za vás jeden z otců obětuje mši sv. Zatím se za vás modlíme
spíš obecně – rádi se budeme modlit i na vaše konkrétní úmysly, když nám je pošlete:-).
Pro osobní modlitbu vám zůstává k dispozici otevřený kostel (přes týden 6:00-18:00,
o víkendu 7:00-18:00). Je možné se také domluvit na zpověď. K této službě jsou vám
k dispozici zvláště bratři Antonín (antonin@op.cz), Metoděj (metodej@op.cz) a Gabriel
(gabriel@op.cz, 602 285 882). Zpověď je pak možno, podle domluvy, vykonat buď v kostele
nebo např. také na zahradě.
Chtěli jsme se s vámi dělit každý týden o krátké slovo na neděli. Ale nějak se nám to
vymklo kontrole, a tak to děláme každý den:-). Chceme se pokoušet i o Loudalkovská
kázání – leč, ačkoliv jsme v minulosti konstatovali nesnadnost je realizovat, když jsou
u toho děti (a sama Loudalka by mohla vyprávět!), tak nyní konstatujeme, že bez nich je to
v podstatě nemožné. Ale ještě to asi zkusíme:-). Budeme vám vděční v této věci
za jakoukoliv odezvu i podněty. I za modlitbu.
Odkaz na nová video kázání můžete nalézt vždy na FB a webu kláštera. Na těchto
místech můžete také nalézt inspiraci a praktické informace pro dobré prožívání
současného času. Na druhé straně tohoto dopisu naleznete aktuální podnět, který nám
může pomoci k solidaritě s nemocnými i v jiných (epidemií zasaženějších) zemích.
Myslíme na vás a těšíme se zase na brzkou shledanou!

vaši bratři dominikáni z Olomouce

FB:
web:

https://www.facebook.com/dominikani.olomouc/
http://olomouc.op.cz/
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Podnět od sestry Jany z řádu Školských sester ve Slavkově u Brna

Milí přátelé,
jsem v kontaktu s přáteli ve Španělsku. Je to tam teď hodně zlé.
V nemocnicích chaos a nedostatek všeho. Zdravotníci se hroutí, musí rozhodovat,
koho zachránit a koho prostě nechat umřít. Mnozí nemocní umírají zcela sami,
nikdo z rodiny je nesmí navštívit, nemohou se rozloučit a pak jsou hned pohřbeni,
sotva kdo má u toho na hřbitově kněze...
Přišlo pozvání, abychom udělali něco smysluplného. Zkusme v duchovním
smyslu přijít k lůžku někoho umírajícího, vzít ho za ruku a pomodlit se Korunku
k Božímu milosrdenství. Nevíme, kde se tento člověk nachází, zda ve Španělsku,
v Itálii či jinde na světě. Přesto může tento nemocný přijmout útěchu a posilu.
(Zaslíbení v tomto smyslu jsou v Deníku sv. Faustyny Kowalské, např. odst. 1684
a 1541).
Takto teď umírají stovky lidí, ale i nás se mohou modlit stovky.
S pozdravem
sr. Jana
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