Ohlášky:
Křížová cesta mužů bude ve středu, protože v pátek je Slavnost sv. Josefa.
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

4. NEDĚLE POSTNÍ 14. BŘEZNA 2021
Ježíš nebyl vyvýšen pro obdiv, ale pro následování. A toto naše následování
a připodobnění má být niterné. Nemáme jen naoko vypadat a jednat jako Ježíš. Máme
s ním být spříznění ve svém srdci a v jeho duchu prožívat svůj život. Rozjímání nad jeho
utrpením nás má pohnout k vděčnosti, vděčnost k lásce, láska k následování.
Následování Krista pak přináší vnitřní radost, pokoj, štěstí a jednou i život věčný.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čtení: 2 Kron 36,14-16.19-23 Čteme závěr knihy popisující dobu po roce 612 před
Kristem. Judsko se po rozkvětu propadlo do politických bojů mezi Egyptem a říší
Babyloňanů. Izraelité hledali různé výhody politikařením, což však skončilo dobytím
Jeruzaléma a vyhnanstvím. Z něho byli po 40 letech propuštěni perským králem Kýrem.
Žalm: 137 odpověď: Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás!
2. čtení: Ef 2,4-10 Milostí jsme spaseni. Spása je dar, který si nemůžeme zasloužit
dobrými skutky, ale díky kterému jsme dobrých skutků schopni.

O slavnosti svatého Josefa začíná ROK RODINY. Papež František lásce v rodině
věnoval apoštolskou exhortaci Amoris laetitia (Radost z lásky). K pátému výročí
jejího vydání bude 19. března zahájen Rok rodiny, který má být příležitostí
k prohloubení manželské a rodinné lásky. Z této exhortace si můžeme vzít
jako motto připomenutí letité pravdy: „V rodině jsou tři slova, o která je třeba
dbát: PROSÍM, DĚKUJI a PROMIŇ.“ Modleme se za rodiny a buďme k sobě
ohleduplní, aby se naše rodinné vztahy mohly v tomto čase milosti uzdravit
a obnovit.
Modlitba papeže Františka ke sv. Josefovi
Buď zdráv, ochránce Vykupitele a snoubenče Panny Marie.
Tobě Bůh svěřil svého Syna, do tebe Maria vložila svou důvěru.
S tebou Kristus dorostl v muže.
Svatý Josefe, buď i naším otcem a veď nás cestou života.
Vyprošuj nám milost, milosrdenství a odvahu,
a ochraňuj nás před vším zlem. Amen.

Evangelium: Jan 3,14-21 Janovo evangelium vybízí k přijetí Krista. Jediného
prostředníka spásy.

Děkuji dětem za vedení páteční křížové cesty. Připomínám, že do pátku
mohou na faru nebo do kostela přinést obrázky křížů, které doma namalovaly.

BOHOSLUŽBY OD 14. BŘEZNA DO 21. BŘEZNA 2021

Při páteční mši svaté ze slavnosti svatého Josefa bude promluva pro děti.
Bohoslužba bude vysílaná na internetu.
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Svátost smíření. Nevím, jestli nám nějaké opatření nezakáže obvyklé zpovídání
před Velikonocemi. Využijte prosím toho, že se zpovídá před každou mší
svatou ve všední den a nenechávejte svátost smíření až na Svatý týden.
Místenky na nedělní mši svatou v Morkovicích si můžete vyzvednout
po bohoslužbách nebo po telefonické domluvě na faře.
Přímý přenos nedělní a páteční mše svaté z Morkovic můžete sledovat
na internetu na YOUTUBE na stránce Římskokatolická farnost Morkovice.
Děkuji firmě Skamanet, která zajišťuje internetové připojení pro tyto přenosy.
Účty našich farností, na které můžete posílat dary: Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
Účty n Morkovice: 235 700 976 / 0600 Prasklice: 235 699 848 / 0600 M
Pačlavice: 23
Pačlavice: 235 700 490 / 0600

