Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 9. ÚNORA 2014
Pojďme, Klaňme se Bohu, poklekněme před svým tvůrcem, Hospodinem!
1. čt. Iz 58,7-10 * Vyrazí tvé světlo jako zora
Žalm 112 * Spravedlivý září v temnotách jako světlo.
2. čt. 1 Kor 2,1-5 * Hlásal jsem vám svědectví ukřižovaného Krista.
Evang. Mt 5, 13-16 * Vy jste světlo světa. Sůl a svítilna zobrazují úkol Ježíšových učedníků.
Jejich místo je v těstě a na hoře, tedy ve světě, od kterého se nemohou oddělit, ale nesmí s ním
splynout. A smysl jejich existence není jen pro ně, nebo jen pro církev, ale pro celý svět.
BOHOSLUŽBY OD 9. DO 16. ÚNORA 2014
neděle 9. února
Pačlavice
8:30 mše sv.
5. neděle v mezidobí
Morkovice 10:00 za farníky
pondělí 10. února
Morkovice 18:00 za + rodinu Volkovu
úterý 11. února
Jezírko
12:00 poutní mše sv. za nemocné a poutníky
středa 12. února
Morkovice 18:00 za + rodiče a živou rod. Štěpánkovu / 351
čtvrtek 13. února
Pačlavice
17:00 mše sv. / 18:00 – 19:00 adorace Morkovice
pátek 14. února
Prasklice
17:00 mše sv.
Morkovice 18:00 za + Jana Romana, dvoje rodiče a ž. rod.
sobota 15. února
Prasklice
18:00 mše sv. za farníky, zvl. nemocné
adorační neděle 16. února Pačlavice
8:30 mše sv.
6. neděle v mezidobí
Morkovice 10:00 za ž. a + rod. Černínovu a Šreflovu
sbírka na opravy
Morkovice 15:00 společná adorace za rodiny, setkání manželů
Svátost pomazání nemocných se uděluje 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. Je nutné se vyzpovídat a přijat eucharistii.
Zpovídání před svátostí nemocných: Morkovice pondělí od 17:30 a pátek od 17:00.
Pačlavice ve čtvrtek od 16:30 a Prasklice v sobotu před mší sv.

Poutní mše sv. na Jezírku bude bude v den svátku Panny Marie Lurdské
v úterý 11. února 2014 ve 12:00. Tento den je výročí prvního zjevení Panny Marie v
jeskyni Massabielle u Lurd Bernardetě Soubirous v roce 1858. Lurdy se staly nadějí pro
velmi mnoho nemocných. Mnozí tam nacházejí úlevu i uzdravení. Lurdy podnítily v církvi
péči o trpící a nemocné. Proto se tento den stal i Světovým dnem nemocných.
V případě velmi nepříznivého počasí se poutní mše sv. koná v kostele v Pačlavicích.
Příprava rodičů a dětí na první sv. přijímání pokračuje ve středu 12. února od 17:00 na faře
v Morkovicích. Téma: vzpomínka na vlastní křest, přineste si věci které vám křest připomínají.
Součástí přípravy je také účast na mši sv. pro děti v 18:00.
Sbírky na opravy budou příští neděli ve všech farnostech. V Morkovicích dokončujeme
opravu střechy kostela. Rozpočet je 880 000,-. V Pačlavicích začala oprava fary, nové topení a
rekonstrukce přízemí. V Prasklicích potřebujeme vybrat podíl dotace na rekonstrukci fary.
Společenství mládeže - na první setkání v pátek 7. 2. přišlo pět účastníků. Díky za ně.
Domluvili jsme další setkání na faře v pátek 21. 2. opět v 19:00. Přijďte i další mezi nás.

Adorační neděle za rodinu - rok 2014 byl v naší arcidiecézi vyhlášen jako „rok rodiny“.
K tomuto tématu centrum pro rodinu vydalo materiály, které otec arcibiskup doporučuje,
aby se probíraly ve farnostech. Obsahem jsou promluvy papeže Františka o rodině a
následné otázky ke společné diskuzi, nebo osobnímu zamyšlení manželů. Pak se nabízí
impulzy k modlitbě vlastními slovy a závěrečná společná modlitba, kterou se všichni
společně pomodlí. Otec arcibiskup v adventním pastýřském listu řekl: jděte na adoraci
společně celá rodina, více generací… Proto chci pozvat rodiny a manželské páry ze všech
našich farností na setkání při odpolední nedělní adoraci v Morkovicích. V 15:00 začne
společná adorace za rodiny. První adoraci v neděli 16. 2. povedou manželé z Morkovic. Po
svátostném požehnání bude setkání pokračovat buď v kostele nebo na faře, podle počtu
účastníků, četbou promluv papeže Františka a následnou besedou na dané otázky. Téma
prvního setkání: Rodino, prožívej radost z víry a Víra jako paměť. Věřím, že v roce rodiny
projevíte zájem a jednou za měsíc budete mít ochotu se společně setkat. Je třeba, aby se
rodiny naší doby znovu obnovily v původní důstojnosti! Aby následovaly Krista!
PŘÍPRAVA NA UDÍLENÍ SVÁTOSTI POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH
Svatý Jakub dosvědčuje ve svém listu, že již v apoštolské církvi existoval obřad služby
nemocným: „Je někdo z vás nemocen? Ať si zavolá představené církve a ti ať se nad ním
modlí a mažou ho olejem ve jménu Páně. Modlitba spojená s vírou zachrání nemocného,
Pán ho pozdvihne, a jestliže se dopustil hříchů, bude mu odpuštěno“ (Jak 5,14-15). Tento
původní a jasný výrok nejlépe vystihuje, jakým darem je svátost pomazání nemocných.
Tato svátost se uděluje nemocným v nebezpečí smrti: Kněz je maže olejem
nemocných na čele a na rukou a přitom říká: „Skrze toto svaté pomazání ať tě Pán pro své
milosrdenství posílí milostí Ducha svatého, ať tě vysvobodí z hříchů, ať tě zachrání
a posilní.“ Tomu předchází úkon kajícnosti, úryvek z Písma svatého a modlitby. Přijetí
svátosti smíření a eucharistie je nutné, aby se účinek pomazání mohl plně projevit. Tato
svátost není posilou jen těm, kdo se ocitli v krajním ohrožení života. Příhodná
doba je už tehdy kdy je věřící v nebezpečí smrti pro nemoc či stáří. Pokud nabude znovu
zdraví, může později v nemoci tuto svátost znovu přijmout. I během téže nemoci může být
svátost opakována, nastane-li zhoršení. Je vhodné tuto svátost přijmout i před každým
vážným chirurgickým zákrokem a také u starých osob, kterým ubývá sil. Svátost
pomazání nemocných udělují pouze biskupové a kněží, věřící mají být dobře
připraveni, aby ji s vírou a odevzdaností přijali. Společenství ostatních věřících je má
podporovat svou pomocí a modlitbou. Liturgie svátosti má být slavena vždy ve společenství,
ať už v rodině nemocného nebo v nemocnici, či v kostele během eucharistické bohoslužby.
Svátost pomazání nemocných má tyto účinky: Spojuje nemocného s Kristovým
utrpením k jeho vlastnímu prospěchu i k prospěchu celé církve. * Přináší mu útěchu, vnitřní
pokoj a odvahu, aby snášel kříž své nemoci nebo stáří s odevzdaností a křesťanskou
zralostí. * Odpouští hříchy nemocného, pokud jejich odpuštění nemohl obdržet ve svátosti
smíření (např. je už v bezvědomí). * Dává mu sílu k uzdravení, pokud to prospívá ke spáse
duše. * Připravuje ho na přechod z života časného do věčného. Pomazání nemocných je
spojené s modlitbou nad nemocným a mazáním posvátným olejem na čele a rukou. Je
posilující modlitbou pro nemocné a trpící lidi. Je to prosba o sílu, aby nemocný dokázal své
utrpení trpělivě snášet a obětovat za druhé. Na přijetí této svátosti se každý připraví
zpovědí a osobní modlitbou. Příležitost ke svátosti smíření bude tento týden dle rozpisu.

V. FARNÍ PLES v sobotu 22. února 2014 od 20:00 v KD v Pačlavicích

Hraje hudební skupina DORADO, tombola, občerstvení. Vstupné 100,- Kč.

