Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

KVĚTNÁ NEDĚLE 5. DUBNA 2020
Pán vstupuje do Jeruzaléma, města spojeného s mesiášem, místa, kde stojí jediný chrám,
místa oběti. Bude zde slavit Velikonoce, svátek záchrany z otroctví. A v této atmosféře
bude zatčen, vyškrtnut ze společenství Izraelitů, ponížen pohany a zmučen. Jako poslední z
odsouzenců umučen až za hradbami města. Ale právě toto zavržení všemi se stane
nástrojem Božího vítězství nad temnotami, takže křesťané mohou vyznat: Ježíš je Pán!
1.čtení. Iz 50,4-7* V textu se objeví postava Hospodinova služebníka. Tento zachránce je
popisován jako někdo jiný než vojevůdce či politický lídr. On vysvobodí svůj lid.
Žalm: 22 * Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2.čtení: Flp 2,6-11* Krátký hymnus - jde o zásadní teologické shrnutí podstaty evangelia
Evangelium – pašije podle Matouše Všichni evangelisté podrobně popisují poslední den
Ježíšova života. U Matouše je patrná snaha psát pro posluchače znalé židovského prostředí.

SVATÝ TÝDEN OD 5. DO 12. DUBNA 2020
Pašije - Mt
26,14-27,66

___
___
___

Otče, nemůže-li mě tento kalich
minout a musím ho vypít, ať se stane
tvá vůle.

pondělí 6. dubna

Jan 12,1-11

---

Nech ji. Ať jej uchová pro den mého
pohřbu.

úterý 7. dubna

Jan 13,21-38

---

středa 8. dubna

Mt 26,14-25

---

ZELENÝ ČTVRTEK

Jan 13,1-15

---

Jeden z vás mě zradí ... Dříve než
kohout zakokrhá, třikrát mě zapřeš.
Syn člověka sice odchází, jak je o něm
psáno, ale běda tomu, kdo ho zradí.
Projevil jim lásku až do krajnosti.

---

Zmocnili se Ježíše a svázali ho.

pátek 10. dubna

Pašije – Jan
18,1-19,42

BÍLÁ SOBOTA

Mt 28,1-10

___

Byl vzkříšen z mrtvých a jde před
vámi do Galileje.

___
___
___

Ježíš musel vstát z mrtvých.

NEDĚLE

5. DUBNA

KVĚTNÁ
NEDĚLE

čtvrtek 9. dubna

VELKÝ PÁTEK

sobota 11. dubna
vigilie
Jan 20,1-9
SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
NEDĚLE 12. DUBNA

Ohlášky: 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
KVĚTNÁ NEDĚLE – posvěcené ratolesti (kočičky) si budete moci vzít v kostele v
Morkovicích, když půjdete v neděli odpoledne kolem.
VELKÝ PÁTEK
Během Velkopáteční bohoslužby se do přímluv vloží zvláštní úmysl:
Modleme se k Bohu, který léčí i nejhlubší lidské nemoci, za lidi stižené nynější pandemií.
Kéž uzdraví nemocné, milosrdně k sobě přijme zemřelé. Kéž odmění a povzbudí obětavé,
utěší smutné i bezradné a vede lidskou vynalézavost tak, aby uměla řešit to, co nás tíží.
Chvíle tiché modlitby. Potom kněz říká:
Všemohoucí, věčný Bože, tys lidem podle svědectví Písma navracel zdraví. Vyslyš naše
prosby, očisti nás jako kdysi Námana a svou milostí proměň tuto krizi v čas příhodný pro
obrácení. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
- nezapomeňte na Křížovou cestu
- Od pátku se začínáme modlit novenu k Božímu milosrdenství.
VELIKONOČNÍ VIGILIE - výzva našich biskupů:
Milí věřící, bratři a sestry, až na výjimky nebude pro Vás možné zúčastnit se vrcholu
celého liturgického roku – slavení Velikonoční vigilie. Proto navrhujeme, abychom
v době, kdy se Velikonoční vigilie slaví, tedy na Bílou sobotu po setmění, zapálili za okny
našich domů svíčku, případně vystavili obraz našeho Pána Ježíše Krista, který v této
slavné noci vpravdě vstal z mrtvých. Je to stará velikonoční tradice, kterou bychom
přivedli k životu a vydali tak svědectví, že Ježíš je Světlem našeho života, světlem, které
nezná západu, jak o tom o velikonoční noci s radostí a rozechvěním zpíváme. Děkujeme
Vám, že se k této výzvě připojíte. Z celého srdce Vám žehnáme.
Čeští a moravští biskupové
- od čtvrtka si budete moci vyzvednout velikonoční svíci pro rodinu.
BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Žehnání pokrmů o Velikonocích mohou věřící vykonat ve svých domovech. Žehnací
modlitba pro požehnání pokrmů:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože, ty všechno naplňuješ svým požehnáním; shlédni na
nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna děkujeme za tvé dary, které mají
sloužit k uchování našeho pozemského života, a uč nás přijímat je z tvých rukou tak, aby
všechno směrovalo k tvé oslavě. Skrze Krista, našeho Pána. Amen.
Jako inspiraci pro vás, abyste tyto svaté dny co nejlépe prožili v rodinách, jsou připravené
čtyři krátké filmy, které můžete zhlédnout.

https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs
https://www.youtube.com/watch?v=v0Pg5N9Dk_U
https://www.youtube.com/watch?v=ogUs-eVDnq0
https://www.youtube.com/watch?v=JqflcxaSrzs

