FARNÍ INFORMACE „NEBOJTE SE“ VIII.
Milí přátelé z našich farností,
dnes začneme děkováním! Chceme poděkovat vám všem, kteří jakýmkoli způsobem
přispíváte k tomu, abychom i v těchto dnech „izolace“ byli spolu. Děkujeme vám za to,
že si voláte, že pamatujete na ty, kteří jsou sami, děkujeme, že občas pošlete třeba i
nějakou fotku z toho, jak tyto dny prožíváte, jak se společně modlíte, děkujeme vám
všem, kteří jste přispěli do našeho společného sdílení na www.media.oblati.cz , za to,
že jste namluvili třeba pohádku do naší Infekční čítárny nebo jeden z Denních impulsů
k nadechnutí, děkujeme vám za modlitby i za spoustu dalších věcí, kterými pomáháte a
které zůstávají skryté…
A přidáváme pár informací:
- Zítra oslavíme slavnost Zvěstování Páně. Ve středu této události je Boží slovo!
Slovo, které Maria do svého života přijala a které se v ní stalo tělem. Slovo, které
proměnilo celý její život, a ona se stala matkou. Letos máme ohromnou příležitost
tuto tvořivou sílu Božího slova zakusit zcela výjimečným způsobem. Nemůžeme sice
spolu slavit eucharistii, ale o to víc se můžeme zaměřit na přijetí Ježíše v jeho slově.
Chceme vám tedy navrhnout, abychom si zítra všichni našli chvíli času, posadili se
kolem stolu, možná zapálili svíčku a přečetli si texty, které se k této liturgické
slavnosti vztahují. Najdete je na konci těchto informací. Před četbou se můžeme
pomodlit tuto modlitbu:

Pane, náš Bože, tys učinil z Panny Marie vzor toho,
kdo přijímá tvé Slovo a uvádí ho do života.
Dej, aby se i naše srdce otevřela blahoslavenství poslechu,
a silou svého Ducha učiň,
abychom se i my stali svatým místem,
v němž dnes tvé Slovo spásy dojde naplnění.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
Po četbě všech tří čtení zůstaňme okamžik v tichu a pak se znovu můžeme vrátit
k veršům, které nás zvlášť oslovily. Můžeme je znovu jen tak přečíst nebo se i
pokusit vyjádřit proč.
Přidejme pak osobní přímluvy a prosby za všechny, na které v těchto dnes především
myslíme, za těžké situace, rodinné vztahy… A nezapomeňme také za zcela konkrétní
lidi, věci a situace poděkovat.
Pomodleme se pak modlitbu Otče náš a liturgii uzavřeme modlitbou, která se
k zítřejší slavnosti hodí snad nejvíc: Anděl Páně.

- Chceme vás také upozornit na dvě modlitební setkání s papežem Františkem:

Obě setkání budou přenášena televizí Noe.
- Otec biskup Tomáš vyhlásil ve svém pastýřském listě z minulé neděle mimořádný
postní den. Vybízí nás k tomu, abychom se tento pátek 27. března připojili jako
diecéze k postu, „který nás posílí na naší duchovní cestě neznámou krajinou dnešních
dnů.“ Doporučuje, abychom tento den prožili tak, jak obvykle prožíváme Popeleční
středu nebo Velký pátek, samozřejmě s přihlédnutím k věku, zdravotnímu stavu a
také zaměstnání těch, kteří se k postu chtějí připojit. Jistě každý z nás najde svůj
vhodný způsob.
- Ve středu 25. března se ve 12:30 můžete přidat k „celočeskému“ zpěvu písničky:
Není nutno, který úvodním slovem zahájí Zdeněk Svěrák. Poslouchat ho můžete třeba
na Českém rozhlasu: https://dvojka.rozhlas.cz/neni-nutno-nezpivat-cesko-rozeznipisen-jako-podekovani-pro-ty-kteri-pomahaji-8169703

- Připomínáme, že tento týden jako farnost pokračujeme v četbě Prvního Janova
listu.
- Podněty k prožívání „karanténního období“ můžete najít na www.media.oblati.cz
Sledujte také webové nebo facebookové stránky farností. A sdílejte s námi své fotky
(dombek@oblati.cz)
Díky a držme se! Vaši misionáři obláti.

TEXTY K SLAVNOSTI ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ:
1. čtení – Iz 7,10-14
Čtení z knihy proroka Izaiáše
Hospodin promluvil k Achazovi (skrze proroka Izaiáše): „Vyžádej si
znamení od Hospodina, svého Boha, ať hluboko v podsvětí, či nahoře na
výšinách!“ Achaz však řekl: „Nebudu žádat, nebudu pokoušet
Hospodina.“ Tu pravil Izaiáš: „Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám
omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán:
Hle, panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel (to je `Bůh s
námi').“
2. čtení – Žid 10,4-10
Čtení z listu Židům
Krev býků a kozlů nemůže hříchy odstranit. A tak (Kristus), když přicházel
na svět, řekl: `Dary ani oběti jsi nechtěl, ale připravils mi tělo. V
celopalech a v obětech za hřích jsi neměl záliby. Proto jsem řekl: Tady
jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.'
Po prvních slovech: `dary ani oběti, celopaly ani oběti za hřích jsi nechtěl
a neměls v nich zálibu' – a přece to (všechno) se obětuje podle Zákona –
hned dodává: `Tady jsem, abych plnil tvou vůli.' To první ruší, aby
ustanovil to druhé. A touto `vůlí' jsme posvěceni obětováním těla Ježíše
Krista jednou provždy.
Evangelium – Lk 1,26-38
Slova svatého evangelia podle Lukáše
Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se
jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z

Davidova rodu a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl:
„Buď zdráva, milostiplná! Pán s tebou!“ Když to slyšela, ulekla se a
uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria,
neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno
Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn
jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho
království nebude mít konce.“ Maria řekla andělovi: „Jak se to stane?
Vždyť muže nepoznávám.“ Anděl jí odpověděl: „Duch svatý sestoupí na
tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn
Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém
měsíci, ačkoliv byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic
nemožného.“ Maria řekla: „Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle
tvého slova.“ A anděl od ní odešel.

