Boží požehnání při stavbě kostela
Mnoho z vás má jistě zkušenost, že pan farář, když končí nedělní bohoslužbu, přečte farní hlášení
nebo řekne pár závěrečných slov pro povzbuzení do dalšího týdne. Upřímně vám řeknu, že některé věci se
i kněžím říkají jen velmi těžce. Hlavně tehdy, když je potřeba něco vyřešit, nebo oznámit nějakou
nepříjemnou skutečnost, případně vyhlásit speciální sbírku, řekněme třeba na stavbu kostela nebo na
dokončení rozestavěného kostela. A to vám
říkám i z vlastní zkušenosti. Zároveň je ale
pokaždé velkou radostí oznámit, že se
podařilo opět něco nasbírat, a tak může
stavba kostela opět pokračovat podle plánu.
Tehdy se potěší všichni, kněz i farníci.
Zejména tehdy, když farníci dlouhé roky
čekají na důstojný chrám, kam by mohli
přijít, přijmout Svátost, poděkovat Bohu,
nebo se s Bohem smířit.
Jak jsem již řekl, to je i má
zkušenost. V zemi, jakou je Bolívie, není
jednoduché sehnat finanční prostředky na
stavbu kostela. Ale protože Církev je
univerzální a má misijního a solidárního
ducha, těšíme se společně s věřícími i se všemi dobrodinci, kteří nám pomáhají, zrealizovat tento sen.
Měli jsme v plánu, že do konce minulého roku budeme mít stavbu kostela pod střechou, nejpozději
do Vánoc. Ale nestalo se tak. Mnoho okolností oddálilo realizaci další etapy výstavby našeho kostela.
Pomoc žádáme z mnoha věřících zemí, ale odpověď není vždy kladná. Momentálně je zde léto a zároveň
i období dešťů, což nám dělá velké starosti, protože to škodí stavbě kostela. Bohu díky letos zatím nebyly
moc silné deště. Ještě před Vánoci jsme ukončili rok katecheze slavením svátostí biřmování a slavností
prvního svatého přijímání na čtyřech
místech. Jedna z těchto slavností se
konala
v prostranství rozestavěného
kostela. Byl jsem velice potěšen, že jsem
mohl osobně odsloužit tuto mši svatou.
Samozřejmě se vše odehrávalo v
„bojových“ podmínkách. Lidé se pekli na
silném slunci, já společně s asistenty
a sborem jsme trpěli pod natáhnutou
celtou, která se díky silnému větru
vznášela nad našimi hlavami. Ale
společně jsme byli potěšeni, že se
nemusíme
těsnat
pod
palmovým
přístřeškem, který již vůbec svojí velikostí
nedostačuje při slavení Eucharistie.
Prvního února se zde začíná
školní rok, a tak ve farnosti začnou i katecheze pro děti, které se budou připravovat na své první svaté
přijímání a pro mládež, která se bude připravovat k biřmování. Již jsme začali s přípravou katechetů
a věříme, že letos již budeme moci zakrýt stavbu kostela střechou a slavit svaté mše ve stínu. Proto vás
i dále prosím o vaši duchovní, ale i finanční pomoc.
Společně s našimi věřícími jsme velmi vděční za všechnu vaši pomoc materiální, ale i duchovní podporu.
Chci vám všem vyslovit upřímné Pán Bůh zaplať a ujistit vás o našich modlitbách.
S přáním Božího požehnání pro vás i vaše rodiny ve jménu misionářů Společnosti Božího Slova a věřících
z farnosti San Juan Diego ze Santa Cruz de la Sierra, Bolívia.
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