Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SVÁTEK UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU
2. ÚNORA 2014
Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno,
Bože,
tak i tvá chvála sahá až na konec země; tvá pravice oplývá spravedlností.

1. čt. Mal 3, 1 - 4 * Přijde do svého chrámu Pán, jehož hledáte.
Žalm 24. 7.8.9.10 * odp. Hospodin zástupů, on je král slávy!
2. čt. Žid 2, 14 -18 * Musel se ve všem připodobnit bratřím.
Evangelium - Lk 2, 22-40 * Moje oči uviděly tvou spásu. Symbolika světla, vévodící této liturgii,
je inspirována Simeonovým chvalozpěvem: světlo je středem hymnu. Kristu je světlo, jež nezáří
jenom historickému Izraeli, ale všemu lidstvu. Kromě motivu světla se v Simeonově svědectví
prolínají tři myšlenky. Pro poznání Pomazaného v Ježíšovi je především nutný dar Ducha. U
Simeona se opakuje, že „Duch svatý byl v něm“ a „z vnuknutí Ducha přišel do chrámu“. Za
druhé, Simeon v Ježíšovi objevuje „prostředníka spásy“. Kristus je živá a ztělesněná spasitelná
Boží láska k celému lidstvu. Konečně se prorocký pohled Simeonův upírá do budoucna: Ježíš
bude znamením, kterému se bude odporovat a které vyvolá rozdělení. Kolem tohoto dítěte se
bude hrát o osudy lidské svobody. Jako meč, který pronikne Marii, tak on pronikne do světa:
„Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj; nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč“ (Mt 10,
34).

BOHOSLUŽBY OD
neděle 2. února
Pačlavice
Svátek Uvedení Páně Morkovice
do chrámu - Hromnice Prasklice
pondělí 3. února
Morkovice
úterý 4. února
Morkovice
středa 5. února
Morkovice
čtvrtek 6. února
adorační den
Prasklice
pátek 7. února
první pátek
sobota 8. února
neděle 9. února
5. neděle v mezidobí

2. DO
8:30
10:00
14:30
18:00
18:00

9. ÚNORA 2014
za děti a matky z farnosti
za děti a matky z farnosti
za děti a matky z farnosti
na poděkování a Boží požehnání

Prasklice
Prasklice

za ž. a + rod. Jiříčkovu a duše v
očistci
10:00 mše sv. na zahájení adoračního dne
17:30 společné ukončení adorace a mše sv.

Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

17:00
18:00
18:00
8:30
10:00

mše sv.
za dar zdraví a ochranu P. Marie
mše sv.
mše sv.
za farníky

Svátky v týdnu: 3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka, 5. 2. pam. Sv. Agáty, panny a mučednice,
6. 2. pam. Sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků, adorace v Morkovicích od 18:00

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. Zapište se na adorační služby. Ať každý farník přijde aspoň chvíli adorovat.
Adorační den je pro nás příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši, má
přispět k Boží oslavě a vyprosit nám mnoho milostí potřebných k duchovní obnově
našich farností, diecéze a společnosti. Je to zároveň den modliteb farnosti za
bohoslovce v semináři.

Adorace a zpovídání na první pátek: v Prasklicích již ve čtvrtek během adoračního dne.
V Pačlavicích od 16:30 do mše sv. V Morkovicích zpověď odpoledne od 15:00 do 16:00, adorace
od 17:30, pak mše sv. Pamatujte na zaslíbení prvních pátků, povzbuďte své děti!

Mše sv. pro děti ve středu 5. února v 18:00. Scholička bude mít zkoušku v sobotu 8.
února v 16:00 na faře. Zveme do scholičky a na mši sv. také děti z Pačlavice i Prasklic.
Pozvání na první setkání pro rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti letos přistoupili
k prvnímu sv. přijímání. Schůzka bude na faře ve středu 5. února v 17:00. Po ní
počítejte s účastí na mši sv. pro děti, která zapadá do programu přípravy na přijetí
svátosti.
Fórum mládeže se bude konat ve dnech 21. - 23. února 2014 na AG v Kroměříží.
Zúčastní 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 19:00
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 zimní počasí obětujeme za naše nemocné bratry a sestry.
Poutě na Jezírku v roce 2014: 9. června - svatodušní pondělí, 22. srpna - Panny Marie
Královny, 7. října - Panny Marie Růžencové. Čas mše sv. bude vždy upřesněn.
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.
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.
Třídenní duchovní cvičení s P. Eliasem Vellou pořádá od neděle 2. 2. do úterý 4. 2.
2014 farnost minoritů v Brně. Téma: Rozlišování duchů. Není nutné se přihlašovat,
vstup je volný. Program: 14:00 přednáška, 15:30 mše sv. 17:00 přednáška, 18:30 19:30 adorace.
Kurz lektorů pokračuje dvěma posledními schůzkami na AG v Kroměříži v sobotu 8.
února dopoledne a pak 15. března ve skupinách v kostele P. Marie v Kroměříži.
Křesťanský tábor Sněženky o jarních prázdninách 3. - 7. března 2014 pro děti od 8
do 15 let. Místo: Archa v Rajnochovicích. Cena 700,-Kč. Přihlášky a info na
www.ado.cz/mladez
Modlitby otců pořádají pro muže a otce již VI. národní setkání MO. Uskuteční se na
Svatém Hostýně v poutním domě č. 3 od pátku 7. března do neděle 9. března 2014.
Prožijete víkend ve společenství chlapů a otců, při modlitbě, mši sv., ale i při
vzájemném sdílení a povzbuzení. Informace a přihlášky na http://www.modlitbyotcu.cz/
Sbírky v lednu 2014
Nový rok 1. ledna
neděle 5. ledna
Zjevení Páně - 6. ledna
neděle Křtu Páně - 12. ledna
2. ne. v mez. 19. ledna / opravy
3. ne. v mez. 26. ledna
pokladnička + dary

Morkovice
4811,3407,1843,3846,12105,4255,11167,-

Pačlavice
2128,1707,1695,3575,1465,2520,-

Prasklice
1790,880,425,880,1690,550,2866,-

