Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 23. ÚNORA 2014
Liturgie 7. neděle v mez. 1. čt. Lv. 19.1-2.17-18 * Miluj svého bližního jako sám sebe.
Žalm 103 * Hospodin je milosrdný a milostivý.
2. čt. 1 Kor 3,16-23 * Všecko je vaše, vy však patříte Kristu a Kristus Bohu.
Evang. Mt 5,38-48 * Milujte své nepřátele. Radikalizace zásad, jež koření ve Starém
zákoně, je Ježíšovým požadavkem, který je zde ukazován na dvou příkladech ze života.
Ukazují radikální odpuštění a radikální lásku, která se nezastaví ani před vztahem
k nepříteli. Nepřítele ovšem můžeme milovat až tehdy, když jsme si jistí, že nás osobně má
Bůh rád a že všichni nepřátelé jsou v Božích rukách.
BOHOSLUŽBY OD 23. ÚNORA DO 2. BŘEZNA 2014
Dnes je sbírka Haléř sv. Petra z které Svatý otec přispívá postiženým na celém světě.
23. února
Morkovice 10:00 na poděkování Bohu za dar života a víry
7. neděle v mezidobí
Pačlavice
14:30 mše sv. za farníky
pondělí 24. února
Morkovice 18:00 Za + rodiče Lejsalovy, živou a + rodinu
úterý 25. února
Prasklice
17:30 Mše sv.
středa 26. února
Morkovice 17:00 Za + Jaroslava Churého, rodiče a ž. rod. č.24
čtvrtek 27. února
Lhota
17:00 mše sv.
pátek 28. února
Morkovice 18:30 Na poděkování Bohu a dary Ducha sv.
sobota 1. března
Morkovice
7:30 Za živé a + členy živého růžence/večeřadlo
mariánská sobota
Prasklice
18:00 Mše sv.
2. března
Pačlavice
8:30 Mše sv.
8. neděle v mezidobí
Morkovice 10:00 Na poděkování Bohu za 70 let života /č. 136
Výzva k přihláškám do semináře. Drahé sestry a bratři, pravidelně se modlíme za
kněžská povolání. Každá farnost má svůj den modliteb za kněžský seminář, v němž se také
bohoslovci modlí za vás. Už léta konáme děkanátní pouti za nová duchovní povolání a za
duchovní obnovu našich rodin. Zdravá rodina, která zakouší radost z Boha, protože s ním
v životě počítá, protože mu dává první místo, které mu patří, je základem zdravé církve
i prvním kněžským seminářem, kde mohou mladí zaslechnout Boží hlas a naučit se žít pro
Boha a pro druhé. V tyto dny, kdy se podávají přihlášky do semináře, vás prosím
o modlitbu za ty, kteří se pro duchovní povolání rozhodují.
Vás, mladí muži, kteří uvažujete o duchovním povolání, povzbuzuji. Nebojte se odpovědět
na Boží volání ochotným a velkorysým ANO. Církev potřebuje odvážné a věrné pastýře,
svědky a hlasatele Božího slova, budovatele společenství a služebníky svátostí a lásky. Je
to velké poslání, na které žádný člověk nestačí sám ze sebe, ale pokud se dá Bohu plně
k dispozici, pozná, že On dovede dělat své velké dílo i skrze malé služebníky. Pokud se
rozhodnete a budete letos maturovat nebo máte maturitu již za sebou, obraťte se na svého
kněze, který vám podá potřebné informace včetně formuláře přihlášky do semináře.
Přihlášky se podávají na arcibiskupství do konce března 2014. Modlím se za vás a děkuji
všem, kteří vás v tyto dny svou modlitbou provázejí.
Všem ze srdce žehnám. arcibiskup Jan

PŘIPRAVUJEME NOVÉ VOLBY PASTORAČNÍ RADY V MORKOVICÍCH A PAČLAVICÍCH.
II. vatikánský koncil a také biskupský synod v r. 1987 zdůraznil úlohu laiků v životě církve. I
za život místní církevní obce nesou odpovědnost všichni, kteří ji vytvářejí, tj. jak laici, tak
řeholníci a kněží. Všichni pracují na téže vinici Boží a měli by tedy spolupracovat ve všech
oblastech. Každý ať slouží druhým tím darem milosti, který přijal; tak budete dobrými
správci milosti Boží v její rozmanitosti. (1 Petr 4,10) Tyto rozdílné služby v církevní oblasti
je třeba koordinovat. Proto kodex církevního práva v can. 636 doporučuje vytvoření
pastorační rady ve farnosti.
K hlavním úkolům pastorační rady farnosti (PRF) mimo jiné patří: být oporou
duchovnímu správci farnosti, stát se ve farnosti i v obci kvasem evangelia (povzbuzovat k
dobrým aktivitám, informovat, koordinovat, být příkladem obětavosti, být v kontaktu se
správou obce, jinověrci, společenskými organizacemi).
Složení pastorační rady odpovídá velikosti a stavu farnosti, základní struktura PRF vypadá
takto: duchovní správce farnosti je vždy předsedou PRF, další duchovní ve farnosti (kněží,
jáhni), zástupci řeholí, katolických organizací a hnutí, přiměřený počet členů PRF je volen
farníky, další členy jmenuje farář dle vlastního uvážení. V PRF by měly být zastoupeny
všechny obce farnosti, různé stavy a povolání i věkové skupiny, volební právo mají farníci
od 15 let, pokud jsou psychicky zdraví a žijí podle víry.
Ekonomická rada farnosti (ERF) je pomocný a poradní orgán faráře podle kánonu 517 § 1,
který mu pomáhá ve správě majetku farnosti s péčí řádného hospodáře. Při správě majetku
dbá ekonomická rada farnosti předpisů Kodexu kanonického práva a příslušných zákonů a
státních předpisů ČR. Úkolem ekonomické rady je napomáhat k tomu, aby majetek farnosti
byl spravován šetrně, obezřetně a spolehlivě. Jmenovitě se ekonomická rada stará o zdroje
příjmů a zajištění potřeb farnosti. Ekonomickou radu tvoří: předseda, tj. farář nebo
administrátor farnosti, jeden člen PRF, kterého pastorační rada zvolí ze svých členů (pokud
není PRF, volí jednoho zástupce celá farnost) a 2 až 4 členové jmenovaní farářem, kteří mají
zkušenosti v oblasti ekonomie a práva a jsou zcela bezúhonní.
Volby do pastorační rady ve farnostech Morkovice a Pačlavice - začnou příští neděli 2.
února a budou trvat do 16. března. Každý farník starší 15.let navrhne pět kandidátů do
PRF, které napíše na volební lístek a předá do zapečetěných uren v rukou členů volební
komise své farnosti. Členy volební komise jmenuji: za Morkovice Marie Gremlicová, Jan
Najman a Marie Kopečná. Za Pačlavice Marie Hladká, Zuzana Jašková a Jan Legátek.
Příprava rodičů a dětí ve středu 26. února začne již v 16:00. Prosím rodiče, aby s dětmi
doma probírali dané úkoly. Co znamená být Božím dítětem a patřit do církve. V dětské
Bibli přečetli příběhy o povolání Abrahama, Izák, Jákob. Součástí přípravy je také účast na
mši sv. pro děti, která bude bývat ve středu již v 17:00.
Asociace křesťanských sdružení mládeže, organizuje kurz pro hlavní vedoucí táborů a
prázdninových pobytů pro děti ve dnech 28. až 30. března v Pastoračním a vzdělávacím
středisku ve Frýdlantu nad Ostravicí, začátek v pátek v 19:00, ukončení v neděli v 16.30.
Cena: 450Kč - za ubytování, stravování a studijní materiály. Náplní kurzu jsou právní
předpisy při práci s dětmi, hygienické předpisy, základy první pomoci, bezpečnostní
pravidla činností s dětmi a mládeží, táborové hospodaření a organizační příprava tábora.
Kurz je zakončen testem; účastníci dostanou osvědčení splatností na dobu neurčitou.

