Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 19. LEDNA 2014 Pojďte a klaňme se.
se.
Ať se ti koří celá země, Bože, ať ti zpívá, ať opěvuje tvé jméno.
1. čt. Iz 49,3.5-6 * Dám tě národům, jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země.
Žalm Žl 40, * Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli.
2. čt. 1 Kor 1, 1-3 * Milost vám a pokoj od Boha, našeho Otce, a od Pána Ježíše.
Evangelium: Jan 1,29-34 *Hle, beránek Boží, který snímá hříchy světa.Evangelium stále
opakuje pravdu o tom, kdo je Ježíš. Je nositelem Ducha, je větší než Jan Křtitel, je tím, kdo
osvobozuje od hříchu. V Ježíše je třeba věřit. Jan je jen svědkem těchto velkých událostí.
Adorační neděle v našich farnostech.
Prasklice od 9:00 do 10:00 se sv. přijímání. Pačlavice od 14:00 do 14:45. Morkovice
výstav NSO hned po mši sv. do 15:00, kdy bude společná adorace a svátostné požehnání.
Křesťan nesmí nikdy zapomenout, že středem jeho života je Ježíš Kristus, řekl papež
František ve své ranní homilii. Hovořil o nutnosti přemoci pokušení být „křesťany bez
Ježíše“ nebo křesťany „pěstující pobožnosti bez Ježíše“. Není-li středem Ježíš, stanou se
středem různé věci. „Ježíš je středem. Ježíš je Pánem, ale ne vždycky chápeme toto slovo
správně. Ježíš, není takovým či onakým pánem, nýbrž jediným Pánem. A On je středem,
který nás regeneruje a zakládá. Podle čeho se tedy pozná že jsem křesťan s Kristem?
Znamení je prosté a spočívá v tom, co učinil slepec od narození, který padl před Ježíšem na
kolena a klaněl se mu (Jan 9,38). Pokud se nedokážeš klanět Ježíši, něco ti chybí. Nějaké
pravidlo, znamení. To pravidlo praví: jsem dobrý křesťan, jsem na cestě dobrého křesťana,
pokud dělám to, co přichází od Ježíše a vede k Ježíši, protože On je středem. Znamením je,
zda jsem schopen se klanět, adorovat. Modlitba adorace před Ježíšem.
Kéž nám Pán dá pochopit, že pouze On je jediným Pánem. A dá nám také milost velmi Jej
milovat, následovat a jít cestou, které nás naučil. Ať se tak stane.“ pp. František.
BOHOSLUŽBY OD 19. DO 26. LEDNA 2014
neděle 19. ledna
Pačlavice
8:30 mše sv.
2. neděle v mezidobí
Morkovice 10:00 na poděkování Bohu za 90 let života
sbírka na opravy
Pačlavice
14:00 adorace a svátostné požehnání
adorační neděle
Morkovice 15:00 společné ukončení adorace
pondělí 20. ledna
Morkovice 18:00 na poděk. Bohu, požehnání pro r. Brablíkovu
úterý 21. ledna
Prasklice
17:30 mše sv.
středa 22. ledna
Morkovice 18:00 za + manžele Bílkovy a živou rodinu
čtvrtek 23. ledna
Pačlavice
17:00 mše sv.
Morkovice 18:00 adorace, v 18:30 mše sv. za kněze - MM
pátek 24. ledna
Morkovice 18:00 na poděkování za dar života a B. ochranu
sobota 25. ledna
Morkovice
8:00 za ž. a + rod. Hrubanovu
Svátek Obrácení sv. Pavla Prasklice
18:00 za farníky
neděle 26. ledna
Pačlavice
8:30 mše sv.
3. neděle v mezidobí
Morkovice 10:00 za + Pavla Koňarika, rodiče, ž. a + rodinu
Morkovice 15:00 ekumenická bohoslužba

Modlitební triduum matek 24. - 26. 1. 2014 - jednou za čtvrt roku
se matky z Hnutí Modlitby matek na celém světě po tři dny - pátek,
sobota a neděle spojují v modlitbách na stejný úmysl. Pro matky a
jejich děti je to čas milosti. Modlíme se jako na běžném setkání
z brožurky, ale každý den má své specifikum. V pátek odprošujeme
Pána za naše vlastní hříchy, skrze modlitbu odpuštění a lítosti. V
sobotu se modlíme za ty, kteří ubližují nám a našim dětem a prosíme
za dar odpuštění pro ně. V neděli Boha chválíme a děkujeme mu.
Program tridua v Morkovicích: v pátek od 17:35 bolestný růženec, mše sv. a po ní
smírná křížová cesta. Sobota 7:35 růženec světla, mše sv. po ní kající litanie a společné
modlitby MM. Neděle v 10:00 mše sv. po ní chvály a žehnání matkám s dětmi. Zveme
maminky ke společným modlitbám za své děti. Modlitby matek proráží nebesa.
Setkání zástupkyň skupinek modliteb matek z našich farností bude v pondělí 20. ledna po
mši sv. na faře v Morkovicích. Domluvíme se společně na průběhu tridua. Každá skupinka
vyšle aspoň jednu matku. Vemte si poslední zpravodaj a brožurku modliteb.
HROMNIČNÍ POUŤ MATEK ve Šternberku v sobotu 1. února 2014 - program:
9:30 - modlitba radostného růžence, příležitost ke svátosti smíření
10:00 - mše sv. s darováním svíce a ofěrou matek, hlavní celebrant Šebestián Smrčna, OFM
12:00 - občerstvení z vlastních zásob, káva, čaj, koláče v Kulturním domě
13:00 - katecheze P. Františka Petríka: „Doprovázení dětí v církvi k Bohu“
14:30 - adorace s odevzdáním dětí do košíčku, závěrečné požehnání a zakončení pouti
Z našich farností pojede autobus v 8:00. Cena za dopravu 170Kč + 50 Kč režije.
Přihlaste se co nejdřív u paní Gremlicové, nebo se napište v sakristii.
Týden modliteb za jednotu křesťanů začal v sobotu 18. ledna svátkem P. Marie Matky
Jednoty křesťanů a končí 25. ledna ve svátek Obrácení sv. Pavla. Pamatujme ve svých
modlitbách na úmysl Ježíše Krista“ Aby všichni jedno byli“. Ekumenická bohoslužba
bude v neděli 26. ledna v 15:00 ve farním kostele v Morkovicích, káže farář CČSH.
Svátky v týdnu: 20.1. sv. Fabiána a Šebestiána, mučedníků, 21. 1. sv. Anežky Římské,
panny a muč. 24. 1. sv. Františka Saleského, biskupa. 25. 1. Svátek Obrácení sv. Pavla.
Mše sv. pro děti budou opět ve středu v 18:00 v Morkovicích. Zpívá při nich scholička, děti
se zapojují do mše sv. Od února bude součástí mše sv. příprava rodičů a dětí k prvnímu sv.
přijímání. Bylo by vhodné, kdyby přicházeli i děti z Pačlavic a Prasklic, nejlépe s rodiči.
Svátost Pomazání nemocných se bude udílet v neděli 16. února. Světový den nemocných
je v úterý 11.února, kdy bude ve 12:00 tradiční pouť k P. Marii Lurdské na Jezírku.
Žehnání domů - až do Hromnic můžete pozvat do svých domů a bytů kněze, který vám
dům liturgickým obřadem požehná. Návštěvu domluvte osobně s otcem Josefem.
Výsledky Tříkrálové sbírky: Morkovice: Brabliková - 6425,- Krejčí J. - 3211,- Slavíková
8 703,- Churý Š. - 6 529,- Lejsalová E. - 4 393,- Najman E. - 11 185,- Najman L. - 2 157,Celkem: 42 603,- Pačlavice: Kocourek 6729,- Lhota: Kuchtíková 2906,- Pornice:
Žourková 3630,- Osíčany: Jašková 5447,- Prasklice: Hašková 6531,- Celkem ze všech
našich farností:,- 67846,- Upřímné poděkování všem ved. skupinek a koledníkům.
V. FARNÍ PLES v sobotu 22. února 2014 od 20:00 v KD v Pačlavicích
Hraje hudební skupina DORADO, tombola, občerstvení. Vstupné 100,- Kč.
Předprodej vstupenek i s místenkou bude na faře v Morkovicích od 2. února.
Výtěžek plesu bude rozdělen na opravy do našich farností. Prosíme vás o dary do tomboly.

