Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

5. NEDĚLE POSTNÍ 29. BŘEZNA 2020
Pán přichází podivně pozdě. Proč musel Lazar zemřít? To nemohl Ježíš pro
něj udělat více? Ale Ježíš s ním počítá, Lazar je stále součástí plánu spásy. Kristus
nezapomněl. Jde tu však o něco víc. Právě na příběhu Marty a Marie apoštolové
mohou pochopit, co znamená vzkříšení. Skrze něj mnozí uvěřili. A o to jde – uvěřit v
Krista.
1.čtení. Ez 37,12-14* Prorok Ezechiel vystupuje v babylonském zajetí (6. stol. př. Kr.). Jeho
lid propadá zoufalství nad ztrátou vlastní země i víry. Ale prorok vidí situaci jinak.
Žalm: 130 * U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
2.čtení: Řím 8,8-11* „tělo“ a „Duch“ - tělem je míněno hříchem zasažené lidství
podléhající znovu a znovu pádu, kdežto Duchem je míněn Boží duch.
Evangelium: Jan 11,1-45 Vyprávění o vzkříšení Lazara předznamenává Ježíšovo
vzkříšení. Je orámováno Ježíšovým úvodem (Lazarova smrt je ke slávě Boží) a na konci
vyjádřením Kaifáše („…lépe, když jeden člověk zemře za lid“).

POSTNÍ TÝDEN OD 29. BŘEZNA DO 5. DUBNA 2020
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POSTNÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

___
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Já jsem vzkříšení a život, praví Pán;
kdo věří ve mne, neumře navěky.

pondělí 30. března

Jan 8,1-11

---

Kdo z vás je bez hříchu, ať po ní hodí
kamenem první.

úterý 31. března

Jan 8,21-30

---

středa 1. dubna

Jan 8,31-42

---

čtvrtek 2. dubna

Jan 8,51-59

---

pátek 3. dubna

Jan 10,3142
Jan 11,4556
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

---

Až povýšíte Syna člověka, tehdy
poznáte, že jsem to já.
Když vás Syn osvobodí, budete
skutečně svobodní.
Váš otec Abrahám zajásal, že uvidí
můj den.
Byli by se ho rádi zmocnili, ale on jim
unikl.
Aby rozptýlené Boží děti shromáždil
vjedno.
Otče, nemůže-li mě tento kalich
minout a musím ho vypít, ať se stane
tvá vůle.

sobota 4. dubna
NEDĚLE

5. DUBNA

KVĚTNÁ
NEDĚLE

___
___
___
___

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
Podnět k prožívání 5. neděle postní
Ani tuto neděli není možné se sejít na společné slavení bohoslužby v kostele.
Tato neděle se nazývá lidově smrtná. Čte se evangelium o smrti a vzkříšení Lazara.
(Jan 11,1-45) V minulosti se často přede mší svatou v kostele zahalovaly kříže a někdy i
další obrazy a zůstaly zahaleny až do konce velkopátečních obřadů respektive velikonoční
vigilie. Cílem bylo podtrhnout význam kříže na Velký pátek, až bude odhalen k uctívání.
Když v tyto karanténní dny není možné přicházet do kostela, lze tento starý zvyk využít
tam, kde máme na nějakém obvyklém místě kříž. Můžeme ho sundat, očistit a schovat až
do Velkého pátku, nebo ho zahalit hezkou rouškou tak, aby symbolizoval tajemství života
a smrti, které se připravujeme prožít o Velikonocích. Pozvěme k této přípravě kříže také
děti, aby porozuměly, proč kříž snímáme a zahalujeme.

Mimořádná pobožnost v čase epidemie – Urbi et Orbi
V pátek 27. 3. 2020 se na prostranství před Bazilikou sv. Petra konala mimořádná
pobožnost spojená s adorací Nejsvětější svátosti a eucharistickým požehnáním Urbi et
Orbi. Po přečtení Markova evangelia (4,35-41) o utišení bouře na Genezaretském
jezeře, Svatý otec pronesl meditaci – část promluvy:
„Pán nás uprostřed bouře interpeluje a vybízí, abychom vzbudili a aktivovali
solidaritu a naději, jež jsou s to upevnit, podpořit a dát smysl těmto hodinám, kdy se
zdá, že všechno ztroskotává. Pán se probouzí, aby probudil a oživil naši velikonoční
víru. Máme kotvu: v Jeho kříži jsme byli spaseni. Máme kormidlo: v Jeho kříži jsme
byli vykoupeni. Máme naději: v Jeho kříži jsme znovuzrozeni a obejmuti, aby nás nic a
nikdo neoddělil od Jeho výkupné lásky. Uprostřed izolace, v níž trpíme nedostatkem
přízně a setkání, zakoušíme nedostatek mnohého, slyšme ještě jednou zvěst, která je
naší spásou: vstal z mrtvých a žije vedle nás. Pán nás volá ze svého kříže, abychom
opět nalezli život, který nás čeká, hleděli na ty, kteří se nás dovolávají, posílili,
rozpoznali a podnítili milost, která v nás přebývá. Nezhášejme skomírající plamínek
(Iz 42,3), který nikdy neochoří, a dejme vzplanout naději.
Obejmout Jeho kříž znamená najít odvahu obejmout všechny rozpory nynější doby,
vzdát se na chvíli svého bažení po všemohoucnosti a majetku a dát prostor kreativitě,
kterou může vzbudit jedině Duch svatý. Znamená to najít odvahu otevřít prostory, kde
všichni pocítí, že jsou povoláni, a dopustit nové podoby pohostinnosti, bratrství a
solidarity. V Jeho kříži jsme byli spaseni, abychom přijali naději, které umožníme
posilovat a podporovat všechna možná opatření a cesty, jež nám mohou pomoci se
opatrovat a chránit. Obejmout Pána, abychom objali naději: to je síla víry, která
osvobozuje od strachu a dává naději.“

