informátor římskokatolické farnosti Lidečko

3. neděle postní

15. března 2020

VEŘEJNÉ BOHOSLUŽBY JSOU OD PÁTKU 13. BŘEZNA ZRUŠENY
Intence mší svátých budou odslouženy soukromě daný den. Pokud chcete mši svatou
přesunout na jiný termín, ozvěte se na tel. číslo 731 402 081)
SLAVENÍ NEDĚLNÍ BOHOSLUŽBY V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ
„Věřící mohou svou nedělní povinnost účastnit se mše svaté splnit také poslechem
televizního, rádiového či internetového přenosu a svátečním slavením dne Páně.“
Při sledování mše svaté v domácnosti nezapomeňme, že jde o modlitbu.
Připravme se na ni a vytvořme si hezké prostředí.
Při sledování si můžeme vystavit kříž, zapálit svíčku a připojit se ke zpěvu písní.
Zklidněme se a soustřeďme se jen na sledování přenosu.
Nenechme se rozptylovat mobilními telefony, vařením, topením, různými domácími pracemi
a úkoly. Prožijme sledování mše svaté tak, jako bychom byli v kostele.
BOHOSLUŽBY OD 15. BŘEZNA DO 22. BŘEZNA 2020
3. neděle postní
15. března

sobota 21. března

Lidečko na poděkování za přijatá dobrodiní, BP a pomoc do dalšího
života
Lidečko za + manžela, + dceru, + syna a na poděkování za dožitá léta
Lidečko za + z rodiny Bučkovy, za + švagra a za živé z rodiny Bučkovy
Hor. Lideč za + Ivana a Vlastu Soškovy
Hor. Lideč za živé a + Josefy z farnosti
Lidečko za + Miroslava Janošíka, bratry, rodiče, prarodiče a BP pro
živou rodinu
Hor. Lideč za + rodinu Slánskou, Molejovu, dar zdraví, ochranu a BP pro
živou rodinu
Lidečko za + Antonii Smolíkovu - 1. výročí úmrtí
Lidečko za BP pro živou a + rodinu Dorňákovu a Sekulovu

4. neděle postní
22. března

Lidečko za + Jana a Amálii Chupíkovy, + děti a živ. rodinu
Hor. Lideč za + Marii Manovu, dvoje + rodiče, příbuzné a BP pro ž. rod.

úterý 17. března
středa 18. března
čtvrtek 19. března
Slavnost
SV. JOSEFA
pátek 20. března

Milí farníci,
v této pro každého z nás těžké době, prožíváme čas jakéhosi liturgického půstu. Nemusí to
však být půst duchovní. Právě naopak! Může nás to všechny vést k očistě od všeho
povrchního, hlubšímu spojení s Kristem a větší vynalézavosti v lásce. Můžeme si také
uvědomit veliký dar eucharistie, a že není vůbec samozřejmé se jí pravidelně účastnit.
Každý den jsem s vámi duchovně spojený při mši svaté, modlím se za vaše rodiny i za všechny
nemocné a ty, kdo se o ně starají. Ať Pán zastaví šíření koronaviru a je nám milostivý.
Každému z vás posílám ze srdce své požehnání
+ otec Petr

LITURGIE BOŽÍHO SLOVA 3. NEDĚLE POSTNÍ (CYKLUS A)
1.čtení: Ex 17, 3-7 * Stvoření a hřích prvních lidí.
Žalm: Žl 95 * Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
2.čtení: Řím 5,1-2.5-8 * Láska je nám vlita skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
Evangelium: Jan 4,5-42 * Pramen vody tryskající do života věčného.
Samařská žena se stranila lidí. Chodila pro vodu v poledne, v době, kdy tam nikdo nebýval.
Ale jednoho dne se všechno změnilo. Přišla jako obvykle ke studni a prožila nečekané
setkání, setkání s Bohem.
Žena, která nechodila do chrámu a nežila příkladným životem, stála Ježíšovi za to, aby na ni
čekal, aby ji oslovil, vstoupil do jejího života a změnil ho. Je krásné vidět, jak Bůh hledá
cestu k nám, slabým a hříšným lidem. Jak nás oslovuje a vysvobozuje z hříchů, smutků a
trápení. A to všechno proto, že nás má rád.
I my v těchto dnech prožíváme nečekané věci. Naše kostely jsou kvůli virové pandemii
uzavřené, možnosti setkávání omezené. Ale ani v této chvíli od nás není Bůh daleko. A má
možnost nás oslovit novým způsobem. Když my nemůžeme přijít k němu, buďme si jisti, že
chce přijít k nám. Do našich rodin a domovů.
Možná jste si dávali na začátku postní doby předsevzetí, že se budete doma více společně
modlit a že si uděláte více času na sebe navzájem. Teď k tomu máme mimořádnou
příležitost. Využijme ji. Po celý život jsme chodili v neděli za Ježíšem. Teď máme příležitost
ho pozvat k sobě domů. Uvědomit si a prožít, že rodina je malá církev, která se má
shromažďovat
k modlitbě a proměnit tak svůj dům v požehnané místo.

DUCHOVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
Duchovní svaté přijímání je modlitba, ke které jsou zváni všichni, kdo z jakýchkoli důvodů
nemohou přijmout Krista pod způsobami chleba a vína. Je výrazem touhy po setkání s
živým Pánem. V této modlitbě jsme spojeni s církví, která volá: „Maranatha! Přijď, Pane
Ježíši!“
Duchovní svaté přijímání je projevem hluboké víry a milující touhy po trvalé jednotě s
Kristem v jeho Duchu. Podle učení církve je toto „duchovní přijímání“ skutečným osobním
setkáním s Ježíšem, neboť působí milost, kterou svátost eucharistie dává, bez vlastního –
fyzického – přijímání této svátosti. Jako alternativu k „duchovnímu přijímání“ lze využít i
tyto modlitby:
Pane Ježíši Kriste, věřím, že jsi pravdivě a skutečně v Nejsvětější svátosti přítomen jako Bůh a
člověk. Věřím, že mě miluješ. Také já tebe chci dokonale milovat, ale co mohu, Pane, bez
tebe? Ty jsi, Bože, má síla. Toužím po tobě. A protože tě právě nyní nepřijímám v oltářní
svátosti, prosím, přijď ke mně aspoň duchovně a učiň si u mě příbytek. Pane, zůstaň se mnou
a nedopusť, abych se od tebe odloučil. (Kancionál 042)
LITURGIE V RODINĚ
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200313manual-pro-domaci-nedelni-bohosluzbu
NOVÉNA ZA ZASTAVENÍ EPIDEMIE KORONAVIRU
Připojme se k novéně vyhlášené v brněnské diecézi. Začíná v úterý 17. března.
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200316novena-pro-zastaveni-epidemie-koronaviru
DALŠÍ UŽITEČNÉ ODKAZY, VIDEA A MODLITBY NAJDETE NA WWW.CIRKEV.CZ

