Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 26. LEDNA 2014
Zpívejte Hospodinu píseň novou, zpívejte Hospodinu, všechny země!
Velebnost a vznešenost ho předchází, moc a nádhera je v jeho svatyni.
1. čt. - Iz 8,23b-9,3 * V Galileji pohanů vidí lid veliké světlo.
Žalm 27 * Hospodin je mé světlo a má spása
2. čt. - 1 Kor 1, 10-13.17 * Buďte všichni zajedno a ať nejsou mezi vámi roztržky.
Evang: Mt 4, 12-23 * Usadil se v Kafarnau, aby se naplnilo, co bylo řečeno ústy proroka Izaiáše.
Končí etapa Janova, začíná etapa Ježíšova působení, která je pro evangelistu vrcholem dějin spásy.
Ježíš začíná svou činnost na území Galileje, kterou Izraelci opovrhovali jako okrajovým územím
rybářů a sedláků i jako polopohanským krajem. Ale v tomto kraji se naplňuje slovo proroka
Izaiáše, Ježíš si volí učedníky a zaznívá výzva k obrácení.
BOHOSLUŽBY OD 26. LEDNA DO 2. ÚNORA 2014
neděle 26. ledna
Pačlavice
8:30 mše sv.
3. neděle v mezidobí
Morkovice 10:00 za + Pavla Koňarika, rodiče, ž. a +
Morkovice 15:00 rodinu
ekumenická bohoslužba
pondělí 27. ledna
Morkovice 18:00 za + rodiče Slezákovy, Blešovy a
živou rod.
úterý 28. ledna
Morkovice
7:00 za zdraví duše a těla pro celou
rod. (332)
středa 29. ledna
Morkovice 15:00 requiem a pohřeb + Marie
Štěpánkové
čtvrtek 30. ledna
Pačlavice 17:00 mše sv. / Morkovice adorace 18:00
- 19:00
pátek 31. ledna
Morkovice 15:00 mše sv. k Božímu milosrdenství
Prasklice
17:30 mše sv.
Mariánská sobota 1. února Morkovice
7:30 společná modlitba růžence večeřadlo
neděle 2. února
Pačlavice
8:30 za děti a matky z farnosti
Svátek Uvedení Páně do Morkovice 10:00 za děti a matky z farnosti
chrámu - Hromnice
Prasklice
14:30 za děti a matky z farnosti
Ekumenická bohoslužba je dnes v neděli 27. ledna v 15:00 ve farním kostele
v Morkovicích. Káže farář CČSH Marek Ryšánek. Zveme farníky k modlitbám za
jednotu.
Svátky v týdnu: 28.1. sv. Tomáše Akvinského, kněze a uč. církve * 31. 1. sv. Jana Boska,
kněze * 2. 2. Svátek Uvedení Páně do chrámu - Hromnice.
Výzva otce arcibiskupa: Události na Ukrajině a také v Sýrii nemohou zůstat bez naší reakce.
Proto prosím, abyste v neděli při všech bohoslužbách vložili do přímluv prosbu za pokojné a
spravedlivé vyřešení problémů na Ukrajině a v Sýrii. Vyzvěte věřící i k dalším modlitbám na
tento úmysl, zvláště v rodinách či při společné adoraci před svatostánkem, nebo společném
růženci. S přáním všeho dobra od Pána srdečně zdraví a žehná +Jan Graubner

Hromniční pouť matek ve Šternberku bude v sobotu 1. února v chrámu Zvěstování Panny
Marie. Odjezd autobusu z Morkovic v 7:30. Cena 170Kč za dopravu + 50 Kč poplatek za
občerstvení a další režije. Přihlaste se u paní Gremlicové nejpozději v pondělí. Je to největší
pouť a setkání matek v celé ČR, které přichází společně prosit za své děti. Chci vás proto
povzbudit k účasti. Co je důležitější pro rodinu, než matka, která se modlí za své děti?
Svátek Uvedení Páně do chrámu 2. února se také nazývá Hromnice.
Dříve jím končívala doba vánoční. Tento svátek připomíná událost,
kdy Maria a Josef přinesli Ježíše 40 dní po jeho narození do
jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. Tento svátek je
obohacen symbolem žehnání svící. „Světlo k osvícení pohanům a
sláva Izraele“. Tato prorocká slova pronáší Simeon, inspirovaný
Bohem, když bere do náručí Dítě Ježíše. Zároveň předpovídá, že
„Pánův Mesiáš“ uskuteční svoje poslání jako znamení, „kterému se
bude odporovat“ Co se týká Marie, jeho Matky, také ona bude mít
osobně podíl na utrpení svého božského Syna. * Bohoslužba začíná žehnáním svící v předsíni
kostela, kde se všichni shromáždíme a půjdeme průvodem do kostela. Růženec se nemodlí. Po
kázání půjdou matky s hořící svící ofěru (průvod kolem oltáře). Děkují tímto způsobem za své
děti a obětují je Bohu jako Panna Maria Ježíše. Mše sv. budou ve všech farnostech obětovány
za děti a matky z farnosti. Intenci za mši sv. můžou matky dát v Morkovicích paní účetní,
v dalších farnostech kostelníkovi v sakristii.
Mše sv. pro děti tento týden nebude. Setkáme se až ve středu 5. února opět v 18:00. Scholička
bude mít zkoušku zpěvu také až za 14 dní v sobotu 7. února v 16:00 na faře.
Pozvání pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti letos přistoupili k prvnímu sv. přijímání. První
schůzka bude na faře ve středu 5. února v 17:00. Příprava začala již výukou náboženství v
první třídě a pravidelnou účastní na nedělních mších svatých. Vrcholí ve čtvrté třídě
představením dětí farnosti na začátku postní doby, první svatou zpovědí během velikonoční
doby. Bezprostřední příprava bude zaměřena na zvládnutí základních modliteb a jejich
používání při denní modlitbě, aplikaci desatera do života včetně přípravy na pravidelnou
samostatnou zpověď a vědomou aktivní účast na mši svaté., kterou děti budou prožívat aspoň
s jedním z rodičů také při mši sv. pro děti, které bývají ve středu. Samotný předmět
náboženství není automatickou přípravou na přijímání.
Adorační den v Prasklicích bude ve čtvrtek 6. února. Zahájení v 10:00 mší sv., po ní celodenní
výstav NSO. V 15:00 modlitba korunky a v 17:30 - ukončení adorace a mše sv.
Pouť za nemocné na Jezírku bude v den svátku Panny Marie Lurdské v úterý 11. února
ve 12:00. V ten den si církev každoročně připomíná Světový den nemocných. Účast na pouti i
přes mrazivé počasí obětujeme za naše nemocné bratry a sestry.
Svátost pomazání nemocných se bude udělovat v neděli 16. února při mši sv. v Pačlavicích a
Morkovicích. V Prasklicích již v sobotu 15. února v 17:30. Přihlášky: jméno, farnost a datum
narození, odevzdejte v sakristii. Svátost nemocných přijímají vážně nemocní a starší věkem,
mladší 60. let jen po domluvě s farářem. Je nutné se vyzpovídat a přijat eucharistii.
Kurz lektorů bude pokračovat dvěma posledními schůzkami na AG v Kroměříži v sobotu 8.
února dopoledne a pak 15. března ve skupinách v kostele P. Marie v Kroměříži.
Fórum mládeže se bude konat ve dnech 21. - 23. února 2014 na AG v Kroměříží. Zůčastní se
zástupci mládeže z farností naší arcidiecéze. Tématem setkání bude RODINA. Zvu mladé lidi
z našich farností na setkání na faře v Morkovicích v pátek 7. února po mši sv.
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 začne od pondělí 3. února.
Výtěžek plesu bude rozdělen na opravy do našich farností. Prosíme vás o dary do tomboly.

