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PŘIHLÁŠKA NA POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU 7. 3. 2015

informátor římskokatolických farností
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Morkovice, Pačlavice a Prasklice
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. ÚNORA 2015
Popeleční středou vstupujeme do čtyřicetidenního postního období, které je přípravou n a oslavu
Velikonoc. Již od konce 11. století se na Popeleční středu uděluje popelem znamení kříže na čelo s
formulí: „Pamatuj, že prach jsi a v prach se obrátíš“ (srov. Gn 3,19), nebo „Obraťte se a věřte
evangeliu“ (Mk 1,15). Popel, symbol smrti a nicotnos ti, se získává ze spálených palmových a
olivových ratolestí (v našich krajích z "kočiček") posvěcených v předešlém roce na Květnou neděli.
Dnešní člověk, který deklaruje svou totální nezávislost na Bohu, se stává otrokem sebe samého a
často se ocitá v neutěšené izolaci. Výzva k obrácení je proto pobídkou k návratu do náruče Boha,
něžného a milosrdného Otce, k důvěrnému odevzdání se mu."

Zkusme v postní době ze svého života něco odstranit,
co nám bere čas, co není tak důležité a potřebné
a do uvolněného prostoru vpusťme Boha...
1. čt. - Lv 13,1-2,45-46 * Slyšíme o nakaživé nemoci - malomocenství. Dnes je léčitelná, ale
tehdy nikoliv. Proto Zákon tyto lidi vylučuje ze společenství, aby neohrozili ostatní. Takový
člověk už nemá práva, je vyobcován, bez naděje…
Žalm - 32 * Tys mé útočiště, zahrneš mě radostí ze záchrany.
2. čt. - 1 Kor 10,31-11,1 * Text odpovídá na otázku, zda se smí jíst maso obětované modlám.
Pavel nejdříve mluví o svobodě, ale nakonec je klíčem k jednání to, co dnes zazní v úryvku.
Evangelium: Mk 1,40-45 * Tato část evangelia osvětluje Ježíšův úkol zvěstovat, co znamená
„spása“ – záchrana, uzdravení, život. Ježíšova slova „Buď čistý!“ je shrnutím všeho, oč v
evangeliích půjde. Záchrana těla i duše.

DNES 15.2. JE SBÍRKA NA OPRAVY VE FARNOSTI
BOHOSLUŽBY OD 15. DO 22. ÚNORA 2015
6. neděle v mezidobí
15. února
pondělí 16.února
úterý 17. února
Popeleční středa
18. února
čtvrtek 19.února
pátek 20. února
sobota 21. února
1. neděle postní
22. února
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Mše svatá
Za farnost
Za + rodiče Hájkovy a živou rodinu
Za rodinu Štěpánkovu
------Mše svatá
Za +P.Jos. Štěpánka,P.Jos. Šiguta a P. Jos. Pi knu
Mš e s va tá

pohřeb paní Soni Barešové
Adorace
Křížová cesta
Za živou a + rodinu Juříčkovu
Za + Marii a Antonína Králíkovy
Mše svatá
Za + Emilii Medkovu, manžela a dceru
Za + Josefa Zacha
Křížová cesta

v kulturním domě v Pačlavicích + poplatek 150,-/ studenti 80,-Kč

KŘÍŽOVÁ CESTA – JAK SE MODLIT
Křížovou cestu jsou křesťané zvyklí se modlit především v pátek a v době postní, protože si
skrze ni připomínají Ježíšovo utrpení a smrt za nás a pro nás. Většinou se křížovou cestu
modlíme společně. Křížovou cestu je možné pojmout i jako osobní modlitbu, v níž chceme na
své vlastní životní cestě nově potkat Krista. Proto je možné se ji modlit kdykoliv, nejen v době
postní, a není dokonce ani nutné se ji pomodlit naráz celou. Někdy nám postačí jen několik
zastavení, nebo dokonce jen jedno. Důležité je naučit se spojovat svoji životní cestu s jeho
cestou, otevřít se pro to, co nám chce říci, zahlédnout ho přítomného v tom, co prožívám, a
sjednotit se s ním ve svých postojích, smýšlení a jednání. ( podle P. Vojtěcha Kodeta)
Vedení nedělních křížových cest: 22.2. otec Jan,1.3. ministranti, 8.3. ženy, 15.3. muži,
22.3. mladí, 29. 3. modlitby matek, 3.4. Velký pátek - 12:00 KC na Křéby. V pátek budou
křížové cesty půl hodiny přede mší svatou.
Pozvání - Duchovní obnova pro mladé s P. Marianem Kufou na AG v Kroměříži 27.21.3.2015 - Nutno se přihlásit;
PŘÍŠTÍ NEDĚLI 22.ÚNORA JE SBÍRKA „HALÉŘ SVATÉHO PETRA.“ Pomocí
prostředků získaných v rámci této sbírky přispívá Svatý Otec jménem celé církve ke zmírnění
následků neštěstí, pomáhá obětem válečných konfliktů, živelný ch katastrof, uprchlíkům a
dalším lidem v nouzi.

Postní duchovní obnova našich farností bude v sobotu 7. března 2015 v KD
v Pačlavicích. Přednáší P. Ondřej Jirout, farář v Nákle. Do 1. března 2015 odevzdejte
přihlášku s poplatkem 150,-Kč.
Setkání pastoračních a ekonomických rad farností po děkanátech s Otcem arcipiskupem na
téma: Jak žije děkanát. Toto setkání proběhne v našem děkanátu ve čtvrtek 16. dubna 2015
v podvečer v Kroměříži. I když je to až za dva měsíce, prosím, aby jste si termín zavčas
poznačili do kalendáře. Bližší informace budou později.

MODLITBA ZA TĚLESNÉ UZDRAVENÍ
Pane Ježíši, věřím, že jsi vstal z mrtvých a žiješ. Chválím
tě, klaním se ti a děkuji ti.
Ty jsi naplněním mého života, ty jsi vzkříšení a život, ty
Pane, jsi uzdravení nemocných. Chci ti dnes předložit
všechno své utrpení, neboť ty jsi stejný včera, dnes i na věky.
Ty jsi mi stále na blízku a znáš mě. Smiluj se, Pane, nade
mnou. Navštiv mě se svou radostnou zvěstí, abych poznal, že
i dnes jsi živý ve své církvi, a tak posilni mou víru a naději
v tebe. Ježíši, smiluj se nade mnou, Pane, žehnej mi a navrať
mi, prosím, zdraví. Prosím tě, Ježíši, pro moc tvých svatých
ran, pro tvůj svatý kříž a pro tvou drahocennou krev. Uzdrav
Mě, Pane, uzdrav mé tělo, uzdrav mé srdce, uzdrav mou duši.
Prosím tě o to na přímluvu Panny Marie, tvé svaté Matky,
Panny Bolestné, která stála pod křížem, která jako první
rozjímala nad tvými ranami a kterou jsi nám dal za Matku.
Amen.

