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Morkovice, Pačlavice a Prasklice
4. NEDĚLE POSTNÍ 22. BŘEZNA 2020

„Věříš v Syna člověka?“ Tato otázka je zlomová pro každého, kdo chce být křesťanem. Slepec
přišel o jakoukoli podporu oficiálních představitelů víry i společnosti. Ale Pán o něm dobře ví.
Na konci postní doby bychom také my měli padnout na kolena a tváří v tvář Kristu na kříži
vyznat: „Věřím, v tebe, Ježíši ukřižovaný a vzkříšený, ty jsi Pán nebe i země!“  

 1.čtení. 1 Sam 16,1b.6-7.10-13a * Text čteme pro zmínku o pomazání olejem jako 
typickém obřadu spojeném s vylitím Ducha svatého, ale i pro zmínku o Boží volbě, která je
odlišná od lidských představ.
Žalm: 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
 2.čtení: Ef 5,8-14 * Protiklad tmy a světla je naprostý. jde o to, komu člověk patří, zda 
temnotě nebo Bohu - světlu.
Evangelium: Jan 9,1-41 V postní době čteme dlouhé pasáže z Janova evangelia, protože 
jde o křestní katecheze. Dnešní je vysvětlením Ježíšova zvolání: „Já jsem světlo světa.“ 
Uzdravení ze slepoty je nejen zázrak fyzického uzdravení.
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Já jsem světlo světa, praví Pán, kdo mě 
následuje, bude mít světlo života.

pondělí 23. března Jan 4,43-54 --- Možná mnozí z nás nevidí znamení a 
zázraky, a přesto Ježíšovi věříme.

úterý 24. března Jan 5,1-
3a.5-16

--- Jak mohu pomocí druhému člověku 
přiblížit se k Ježíši…

středa 25. března
Slavnost Zvěstování Páně 

Lk 1,26-38 --- Maria nehledá důvody a výmluvy, „proč
do toho nejít“.

čtvrtek 26. března Jan 5,31-47 --- Dejme si pozor, abychom „neoslavovali
sebe navzájem“.

pátek 27. března Jan 7,1-
2.10.25-30 

--- Kdo vlastně je ten Ježíš?

sobota 28. března Jan 7,40-53 ___ Ježíšovým  slovům  jsou  otevřeni  spíše
prostí lidé, než ti „učení.“
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Já jsem vzkříšení a život, praví Pán; kdo
věří ve mne, neumře navěky.

Ohlášky: Milí farníci
Po dobu karantény jsou veškeré bohoslužby ZRUŠENY

- Příležitost ke sv. zpovědi je po dobu nouzového stavu po individuální domluvě
- V případě nutné potřeby, rad posloužím svátosti pomazání nemocných

Vláda svým opatřením zakazuje volný pohyb osob na území České republiky 
Občanům nařizuje, aby pobývali ve svých domovech s výjimkou cest do zaměstnání a 
nezbytných cest za rodinou nebo blízkými.

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner, místopředseda ČBK, odslouží mši svatou v 
přímém přenosu televize Noe v neděli 22. března od 10.30 hodin.

Přímé přenosy bohoslužeb od 23. 3. 2020: Televize Noe

 

Buďme spojeni v     modlitbě - biskupové nás o to prosí těmito slovy:  

Připojme se k  těm,  kteří  se  každý večer ve 20 hodin společně modli za  ukončení
epidemie,  za  všechny  nemocné  a  jejich  ošetřovatele,  za  ty,  kdo  v současné  tíživé
situaci  rozhodují  o  osudech  lidí,  za  překonání  strachu,  za  pomoc  pro  všechny
zasažené, za odpuštění hříchů i za to, abychom byli opravdovými křesťany, kteří nejen
věří v život věčný, ale také s ním počítají, abychom byli svědky a prostředníky Boží
lásky. Společná modlitba je nejsilnější zbraní, kterou máme. 

pondělí 23. 3. 7.00 hod. mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty

12.05 hod. mše svatá z kaple Telepace

18.00 hod. mše svatá z kaple Telepace

úterý 24. 3. 7.00 hod. mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty

12.05 hod. mše svatá z kaple Telepace

středa 25. 3. 7.00 hod. mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty

12.05 hod. mše svatá z kaple Telepace

18.00 hod. mše svatá z kaple Telepace

čtvrtek 26. 3. 7.00 hod. mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty

12.05 hod. mše svatá z kaple Telepace

pátek 27. 3. 7.00 hod. mše svatá s papežem Františkem z kaple Domu sv. Marty

12.05 hod. mše svatá z kaple Telepace

18.00 hod. mše svatá z kaple Telepace

sobota 28. 3. 18.00 hod. mše svatá z kaple Telepace s texty nedělní liturgie

neděle 29. 3. 10.30 hod. mše svatá z kaple Telepace

18.00 hod. mše svatá z kaple Telepace

http://www.tvnoe.cz/
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200320arcibiskup-graubner-promluvi-k-divakum


Modlitba otce arcibikupa

Hospodine, dobrý Bože, obracíme se k tobě ve své tísni.
Přiznáváme nejen svou omezenost, ale i bezmocnost.
Vracíme se k tobě a vyznáváme, že ty jsi všemohoucí.
Ty jediný jsi Pán. Jen tobě patří všechna moc a sláva.
Pokorně a se zahanbením v tváři přiznáváme,
že jsme byli příliš zahledění do svých práv a nároků,
hledali příjemnost a pohodlí, zábavu či adrenalin,
nedbali jsme na druhé, ani na tebe a tvůj řád.
K přírodě jsme byli bezohlední a chtěli stále víc.
Cestováním za krásami jsme znečistili vzduch i moře.
Svou bezohledností jsme nakupili hory odpadků.
Svou chamtivostí jsme zamořili pole pesticidy,
vody antibiotiky, hormony a antikoncepcí,
chovali se jako páni světa a vládci stvoření,
upravovali si zákony i pravidla myšlení.
Přestals pro nás být jistotou, když je vše relativní,
a absolutní je už jen naše nabubřelé já.
Z toho pak pramení mnohé naše konflikty.
 
Ve své zaslepenosti jsme neuměli číst znamení.
Hlasatelé radostně oznamovali, že zase bude sluníčko.
Většině nevadilo, že schnou stromy a množí se myši,
že v zemích bez deště je hlad a lid utíká za chlebem.
Jiní prchají před válkou, která se vede proto,
aby měl někdo větší zisk, vliv a moc,
aby byl odbyt zbraní a jinde měli slušní lidé práci.
Peníze a zisk se nám staly nejvyšším bohem,
jemuž jsme obětovali spravedlnost a právo
i bídu chudáků v rozvojových zemích.
Štěstí jednotlivců jsme stavěli výš než zodpovědnost,
chvilkové pocity nad věrnost manželským slibům,
práva dospělých nad práva dětí na lásku obou rodičů,
na jistotu domova a zdravé morální životní prostředí,
protože jsme se nedokázali zříct špatného příkladu.
Sobectví nám zabránilo žít pro další generaci,
milionům počatých dětí jsme nedovolili se narodit
a tak vymíráme a nemá na nás kdo pracovat.
Uprchlíky nepřijímáme, protože se jich bojíme.
Jako bezohlední kolonizátoři přijímáme z jiných zemí
jen šikovné ruce a chytré hlavy, zatímco jejich země
bez nich upadají a nedokáží se samy pozvednout.
 

Přijmi, Pane, naši kajícnost a pokorné vyznání.
Očisti nás, když s lítostí uznáváme svou vinu.
Dopřej nám znovu povstat a vrátit se k tobě,
který jsi Cesta, Pravda, Jistota a Moudrost.
Spoléháme na tvou lásku a tvé milosrdenství.
Stáhni trestající ruku a zastav lavinu nemoci.
Obrať nás a my se k tobě vrátíme.
Vezmi nám srdce kamenná a dej srdce z masa.
Vrať nám radost ze své ochrany
a bezbožné budeme učit tvým cestám,
svědčit o tvé lásce a hlásat tvou dobrotu.
Dej nám svého Ducha, aby v nás miloval on,
když ze sebe nezištně milovat nedokážeme.
Dej nám odvahu umírat sobě a žít pro tebe,
nechat se vést moudrostí tvého slova,
aby v nás vítězil tvůj život a rostlo tvé království,
království spravedlnosti, lásky a pokoje.
Ty jediný jsi naší nadějí a my pevně věříme,
že nás, Bože, nezklameš. Amen.   (Jan Graubner)
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