Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 16. ÚNORA 2014
MODLÍME SE DNES ZA TY, KTEŘÍ PŘIJMOU SVÁTOST POMAZÁNÍ NEMOCNÝCH.
Bože můj, v Pánu Ježíši můj Otče! Když přemýšlím o své nemoci, uvědomuji si, jak křehké je mé
tělo a jak snadno zranitelné je mé zdraví. Děkuji Ti, že víš o mé nemoci i mém trápení. Ty znáš
moje obavy a můj velký strach. Děkuji Ti, že mi říkáš: Neboj se! Tys mne stvořil, jsem Tvým dílem.
Skrze Pána Ježíše Krista jsi mě vykoupil z moci zla a smrti. Jsem tedy dvojnásobně Tvůj. Jsem
rád, že Ti patřím ve zdraví i v nemoci, v radosti i ve smutku. Důvěřuji Ti celým srdcem. Polož na
mne svou žehnající ruku a řekni své uzdravující slovo. Amen.
Liturgie 6. neděle v mezidobí: ant. Popřej mi sluchu, Bože, rychle mě zachraň!
1. čt. Sir 15,16-21 * Bůh nikomu neporučil, aby byl bezbožný.
Žalm 119 * Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.
2. čt. 1 Kor 2,6-10 * Bůh už před věky pro nás předurčil moudrost k naší slávě.
Evang. Mt 5,17-37*Slyšeli jste, že bylo řečeno předkům; ale já vám říkám. Antiteze Horského
kázání nejsou novým učením, ale přivedením Mojžíšova zákona až ke kořenům a k plným
důsledkům. Jejich naplnění je pro člověka žádoucí, jejich uskutečnění je těžké. Z celku kázání
vyplývá, že je to možné jen v síle přicházejícího Božího království, tedy v síle vykoupení.
BOHOSLUŽBY OD 16. DO 23. ÚNORA 2014
adorační neděle 16. Pačlavice
8:30 mše sv.
února
Morkovice
10:00 za ž. a + rod. Černínovu a Šreflovu
6. neděle v mezidobí Morkovice
15:00 společná adorace za rodiny, setkání manželů
sbírka na opravy
pondělí 17. února
Morkovice
18:00 za + rodiče Churé, děti a vnuka
středa 19. února
Prasklice
17:00 mše sv.
Morkovice
18:00 za + rodiče Hájkovy, živou a + rodinu
čtvrtek 20. února
Pačlavice
17:00 mše sv.
pátek 21. února
Morkovice
18:00 za dar zdraví a Boží požehnání (374)
sobota 22. února
Morkovice
8:30 za + otce, jeho rodiče a ž. rod. Červenkovu
Svátek Stolce sv.
Prasklice
17:30 mše sv.
Petra
23. února
Morkovice
10:00 na poděkování Bohu za dar života a víry
7. neděle v mezidobí Pačlavice
14:30 mše sv. za farníky
Sbírka Haléř sv.
Petra

Adorační neděle za rodinu - rok 2014 je v naší arcidiecézi vyhlášen jako Rok
rodiny. Zveme rodiny a manželské páry ze všech našich farností na setkání při
odpolední nedělní adoraci v Morkovicích. V 15:00 začne společná adorace za
rodiny. 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!

V. FARNÍ PLES v sobotu 22. února 2014 od 20:00 v KD v Pačlavicích
Hraje hudební skupina DORADO, tombola, občerstvení. Vstupné 100,- Kč.
Prodej vstupenek s místenkou je na faře vždy po mši sv.
Pokud nehodláte ples navštívit, přispějte prosím sponzorským darem do tomboly, který můžete
přinést v týdnu na faru. Výtěžek farního plesu půjde na opravy v našich farnostech. Darováním
vstupenky jednotlivému projektu rozhodnete o výši podílu z výtěžku plesu.
1) Dokončení oprav farního kostela v Morkovicích. Letošní rozpočet 880 000,-Kč.
2) Rekonstrukce přízemí na faře v Pačlavicích – nové plynového topení, kuchyně, jídelna a
nové sociální zařízení pro kuchařky. Rozpočet 600 000,3) Celková rekonstrukce fary v Prasklicích na společenské a pastorační středisko farnosti s
bytem a možností ubytování pro 20 účastníků. Dotace ZIF 4 900 000,- Podíl farnosti 10%.
Věříme, že nějakým způsobem náš již V. Farní ples v Pačlavicích navštívíte.

Svátek Stolce sv. Petra 22. února, mše sv. v 8:30
v Morkovicích. Sobotní svátek se týká památky první
biskupské katedry Kristova náměstka. Zprvu jejím místem bylo
syrské hlavní město Antiochie a teprve později přesídlil Petr do
Říma, střediska tehdejší kultury, aby odtud vládl Kristus.
Biskupský stolec je symbolem učitelského, kněžského a
pastýřského poslání. Petrův je k tomu navíc znamením jednoty
církve, založené na apoštolech. Znovu si připomínáme, že
Kristova církev povstává z pevnosti Petrovy víry. Svátek v Římě slavený od IV. století v
den 11.2. souvisí s tradicí, že v ten den se Petr ujal správy římského biskupství. Sv.
Cyprián ve 3. stol. napsal: "Je jeden Bůh, jeden Kristus, jedna Církev a jeden stolec
založený na Petrovi Kristovým slovem." Při příležitosti svátku se také koná na celém
světě sbírka Haléř sv. Petra, která bude v našich farnostech v neděli 23. února
2014. Z této sbírky Svatý otec přispívá postiženým katastrofami a strádajícím ve světě.
Společenství mládeže bude tento týden v pátek v pátek 21. února opět v 19:00 v Morkovicích
na faře. Na prvním setkání nás bylo pět, věří, že přijdou i další.
Příprava rodičů a dětí – rozpis a témata přípravy na první sv. přijímání. Od 26. února začne
příprava již v 16:00. Prosím rodiče, aby s dětmi doma probírali dané úkoly. Součástí přípravy je
také účast na mši sv. pro děti, která bude bývat ve středu v 17:00.
datum
Téma přípravy
Čtení příběhů z Bible
12. 2. Vzpomínka na vlastní křest dítěte.
SZ – stvoření světa, potopa,
26. 2. Co znamená být Božím dítětem a patřit do
Povolání Abrahama, Izák, Jákob
církve.
12. 3. Ježíš a hříšníci podle evangelií.
Josef a jeho bratři, Josef v Egyptě
26. 3. Ježíš jde z lásky k hříšníkům na smrt.
Mojžíš, narození, hořící keř
Pašije.
2. 4. I já jsem hříšník. A jak to poznám?
Vysvobození z Egypta,
16. 4. Co s hříchy - svátost smíření.
Putování na poušti, Sinaj, reptání
30. 4. Příprava ke přijímání – první přezkoušení.
Zaslíbená země, dobytí Jericha.
7. 5. Ježíš stoluje s učedníky. Poslední večeře
Samuel, Saul, David, Šalomoun
14. 5. Neděle - den vzkříšení
Proroci, Eliáš, Jonáš, Jeremiáš,
Daniel
4. 6. Podrobně o mši sv.
NZ - Zvěstování, narození, dětství
Ježíše
11. 6. K čemu, proč a jak jsem na mši?
Ježíšův křest, pokušení, učedníci,
18. 6. Nácvik obřadu – druhé přezkoušení
Svatba v Káni, Ježíšovo působení
22. 6. Neděle v 10:00 první sv. přijímání
Ježíšovy zázraky, uzdravování

