Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ - 3. LEDNA 2014
Když hluboké ticho všechno objímalo a noc ve svém běhu k polovině došla, tvé mocné slovo,
Bože, sestoupilo z královského trůnu z nebe.
1. čt. Sir 24, 1-4. 12-16 * Moudrost Boží sídlí ve vyvoleném lidu.
Žalm 147 * Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.
2. čt. -Ef 1, 3-6. 15-18 * Předurčil nás, abychom byli přijati za jeho děti skrze Ježíše.
Evang: Jan 1,1-18 * Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Janův prolog navazuje na
starozákonní teologii o moudrosti, kterou zároveň překonává: moudrost (Slovo) je zde osobou, jež je
rovná Bohu. Osoba Slova je Božím sebevyjádřením a sebesdílením člověku. Bůh skrze Slovo vstupoval
do rozhovoru s člověkem už od stvoření světa i po celé období dějin před vtělením. Vtělení však
představuje naprostý průlom v Božím sebesdílení: Bůh se setkává s člověkem tváří v tvář. Je tu dar
plného setkání Toto setkání zprostředkovává člověku milost „pravdy“ čili milost Božího zjevení, dar
patření na jeho slávu.

BOHOSLUŽBY OD 5. DO 12. LEDNA 2014
neděle 5. ledna
2. neděle po Narození
Páně
pondělí 6. ledna
Slavnost Zjevení Páně
středa 8. ledna
čtvrtek 9. ledna
pátek 10. ledna
sobota 11. ledna
neděle 12. ledna
Svátek Křtu Páně
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Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Prasklice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Pačlavice
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8:00
9:00
10:00
17:00
17:30
18:30
17:00
18:00
17:00
18:00
18:00
10:00
18:00
8:30
10:00

mše sv. za farníky
zahájení adoračního dne
na poděkování Bohu za 60 let života
závěr adorace,mše sv. ze zítřejší slavnosti
mše sv.
za + kmotry a duše v očistci
mše sv.
za + rodinu Jurovu a duše v očistci
mše sv.
adorace do 19:00
za živou a + rod. Vrbovu
requiem a pohřeb + Marie Juříkové
mše sv.
mše sv. za farníky
za + Vojtěcha Horáka, duše v oč. a ž. rod.

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ - SV. TŘÍ KRÁLŮ je doporučený zasvěcený svátek.
Přineste si k požehnání vodu do svých domovů. Také se žehná zlato, kadidlo a křída.
Liturgie slova: 1.čt. - Iz. 60,1-6 * Hospodinova velebnost září nad tebou
Žalm 72 * Budou se ti Hospodine klanět všechny národy
2.čt. Ef 3,2-3a.5-6 * Nyní bylo oznámeno, že také pohané mají stejná dědická práva.
Evangelium: Mt.2 2,1-12 * Přišli jsme od východu poklonit se králi.
PROGRAM ADORAČNÍHO DNE V PAČLAVICÍCH V NEDĚLI 5. LEDNA 2014
9:00 - zahájení adoračního dne - výstav NSO
15:00 - společná modlitba korunky Božího milosrdenství
17:00 - ukončení adorace - nedělní večerní mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně
Nejsvětější svátost bude vystavena celý den od 9:00 do 17:00, je třeba se zapsat na služby
po hodinách. V kostele musí stále někdo být. Rozpis služeb je připraven v sakristii.

VÁNOČNÍ BENEFIČNÍ KONCERT
na podporu oprav střechy farního kostela v Morkovicích

v neděli 12. ledna 2014 od 16:00 v chrámu sv. Jana Křtitele v Morkovicích.
V pořadu „Vánoce, vánoce odcházejí zpívejte přátelé“, vystoupí dechová hudba
Morkovčanka, žáci a učitelé místní ZUŠ a cimbálová muzika Ohnica z Uh.
Hradiště.
FARNÍ PLES je plánován na sobotu 22. února 2014 v KD v Pačlavicích. Organizační výbor
plesu bude mít setkání v pondělí 6. ledna v 19:45 na faře v Morkovicích.
Hromniční pouť matek ve Šternberku bude v sobotu 1. února 2014. Mše svatá s ofěrou matek a
žehnáním svící začne v 10:00. Pamětní svíce s krytem na ofěru si zakoupíte při vstupu do
kostela za 15 Kč. Po mši sv. přesun do KD, občerstvení z vlastních zásob, káva a čaj zdarma. V
13:00 přednáška P. Františka Petríka: „Doprovázení dětí v církvi k Bohu“. Ve 14:30 adorace
s modlitbou odevzdání dětí a svátostné požehnání. Z děkanátu pojede autobus. Přihlaste se u
paní Gremlicové, nebo v sakristii. Cena 150Kč doprava + 50Kč režije.
Modlitby otců jsou součástí mezinárodního společenství Solace Community (Společenství
Útěcha). Jako první z tohoto společenství vznikly Modlitby matek, dnes rozšířené po celém
světě. Třetí větví jsou Děti víry. V Modlitbách otců se snažíme spolupracovat s Pánem na
obnově otcovství skrze modlitbu. Spiritualitou tohoto hnutí je hledání Boží vůle v životech otců
prostřednictvím úplného odevzdání se do Božích rukou, v plné důvěře v Jeho plány. Modlíme
se za všechny otce (duchovní i fyzické) a za Boží požehnání pro naše rodiny – manželky a děti.
V Morkovicích se schází skupinka otců ve čtvrtek po adoraci v 19:30. Rádi přivítáme i další
otce z farnosti, kteří se chtějí společně modlit za své děti.
Co znamená K+M+B? O slavnosti Zjevení Páně se na horní veřej dveří píše požehnanou
křídou znamení ze tří písmen, K+M+B, a nový letopočet. V lidovém pojetí panuje názor, že jde
o iniciály sv. tří králů, Kašpara, Melichara a Baltazara. Ve skutečnosti je to zkratka latinského
požehnání: „Christus mansionem benedicat“ – „Ať Kristus požehná tomuto domu.“ Trojí
znamení kříže je na dveřích domu jako pečeť. Jsou-li dveře zapečetěny, neproniknou dovnitř
mocnosti zla. Římskokatolická církev udržuje tradici žehnání a svěcení předmětů, osob i
životních situací. Protože se Boží sláva viditelně zjevila v Ježíši Kristu, má se zjevit všude, také
v našich domech a bytech. Požehnání má ukázat člověku, že v jeho domě s ním přebývá sám
Bůh. A tam, kde přebývá Bůh, se může zabydlet i člověk. Od Zjevení Páně až do Hromnic
můžete pozvat do svých domů a bytů kněze, který vám dům liturgicky požehná. Návštěvu si
domluvte osobně s farářem.
Sbírky v prosinci
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
1. ne. adventní 1. 12. 2013
3769,2407,1271,2. ne. adventní 8. 12. 2013
4202,1710,852,Nep. početí P.M 9. 12. 2013
1244,466,3. ne. adventní 15. 12. 2013
13512,3055,1360,4. ne. adventní 22. 12. 2013
4430,1506,860,Štědrý den
24. 12. 2013
3788,- + 4314,3387,1450,Narození Páně 25. 12. 2013
1481,- + 5755,3237,1160,Sv. Štěpán
26. 12. 2013
3 362,1886,1047,Neděle - Sv. Rodina 29. 12. 2013
5 643,3034,823,Na poděkování - 31. 12. 2013
1277,829,Nový rok - Matky Boží 1. 1. 2014
731,- + 4811,2126,1790,dary + pokladničky na opravy
23120,3000,1000,sbírka na Filipíny
7650,2274,2000,-

