Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 2. BŘEZNA 2014
Hospodin se mě zastal, vyvedl mě na volné prostranství, vysvobodil mě, protože mě má rád.
1. čt. Iz 49,14-15 * Já na tebe nezapomenu
Žalm 62 * Jen v Bohu odpočívej duše má
2. čt. 1.Kor 4,1-5 Pán učiní, že bude zřejmé, jaké měl kdo úmysly.
Evang. Mt 6,24-34 * Nedělejte si starost o zítřek. Prvé napomenutí platí bohatým, protože
bohatství má v sobě pro člověka, hříchem narušeného, vždy nebezpečnou přitažlivost. Druhé je
povzbuzením k bezstarostnosti, za níž ovšem stojí péče a starost o Boží království, kterým nemá
stát žádný jiný zájem v cestě.

BOHOSLUŽBY OD 2. DO 9. BŘEZNA 2014
2. března
8. neděle v mezidobí
úterý 4. března
středa 5. března
Popeleční středa
den přísného postu
udílení popelce
čtvrtek 6. března
pátek 7. března
9. března
1. neděle postní

Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:30
10:00
18:00
9:00
17:00
18:15
18:30
18:00
15:00
7:30
8:45
10:00

Mše sv.
Na poděkování Bohu za 70 let života /č. 136
Za živou a + rod. Štěpánkovu
Za živ. a + rodinu Hrubanovu, po mši sv. KC
mše sv. s udílením popelce
mše sv. s udílením popelce
za + Pavla Hradečného, rodiče a ž. rod.
adorace, od 18:30 mše sv. za kněze - MM
KC a mše sv. na poděkování Bohu / č.100
mše sv. za farníky
mše sv.
na poděk. a B. požehnání pro r. Jablunkovu

Popeleční středou vstupují věřící do čtyřicetidenního postního období, které je
přípravou na oslavu Velikonoc. V katolické církvi je to den přísného postu (půst od
zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou za den úplné nasycení).
Postní doba je výzva k obrácení a pokání. Ježíšova výzva k obrácení a k pokání, která
zaznívá na Popeleční středu, nemíří především na vnější skutky, "žíněné roucho a popel", posty a
umrtvování, nýbrž na obrácení srdce, na vnitřní pokání a obnovu. Bez toho by vnější kající skutky
zůstaly neplodné a lživé. Vnitřní obrácení motivuje k tomu, aby se takový postoj projevil i
navenek. Jde o radikální rozchod s hříchem, což znamená odvrácení se od zla a naopak nové
zaměření celého života k Bohu.
Toto
obrácení
ovšem
není
výsledkem jen jakési "duchovní
gymnastiky", ale je především
působením samého Boha v životě
člověka. Bůh nám dává sílu a
možnost začít znovu. Když
objevíme velikost Boha a jeho
pozitivní vztah k nám, snažíme se
odpovídat adekvátním způsobem.
Vnitřní pokání křesťana může mít
velmi rozmanité projevy, které se
vhodně modifikují podle potřeb
doby.

Tradičními a osvědčenými prostředky pokání jsou: modlitba, odříkání – „půst“ a „almužna“
– tedy dobrodiní činěné ve prospěch těch, kdo jsou na tom hůře než my. Vedle klasických forem
se současné době se v řadě zemí rozšiřuje např. "ekologický půst" - omezení zbytečných jízd
autem apod. Vždy ovšem půst vychází z biblické a církevní tradice a je zaměřen na zkvalitnění
vztahu k Bohu, k druhým lidem i k sobě samému, a tím může ve svých důsledcích vést i ke
zlepšení života a atmosféry v celé společnosti.

POSTNÍ ŘÁD: Popeleční středa a Velký pátek jsou dny přísného postu: zdrženlivost
od masa (zavazuje od 14 let) a újma v jídle (od 18 do 60 let). Celá postní doba je časem
kající praxe církve. Každý pátek je den pokání. pokud na něj nepřipadne církevní
slavnost. Formou pokání je půst od masa, kající skutek nebo modlitba. Před každým sv.
přijímáním je půst aspoň 1 hodinu.
Křížové cesty budou každou neděli v 13:30 Pačlavice, 14:00 Prasklice a 15:00 Morkovice,
pokud nebude adorační neděle. Po KC adorace s modlitbou Korunky a modlitba za rodiny.
Vedení nedělních křížových cest: 9. 2. otec Josef, 16. 3. muži, 23.3. adorace 30.3.
modlitby matek - triduum, 6. 4. KC všech farností na Křéby, 13.4. mladí, 18. 4. Velký
pátek - ve 12:00 KC na Křéby. Ve všední dny budou křížové cesty po mši sv.
Postní almužna - Během postní doby se opět zapojíme se pastorační akce s názvem Postní
almužna, která bude zahájena na Popeleční středu a potrvá do konce postu. Do malé
papírové krabičky vložíme obnos přibližně ve výši ceny požitku, který si odřekneme. Pak
to budu moci věnovat prostřednictvím Charity na pomoc bližním v nouzi. Ke konci postní
doby přinesete svoji almužnu v krabičkách zpět do kostela, kde ji odevzdáme.
Latinské ordinarium Missa mundi zpíváme každou postní neděli při mši sv. ve všech
farnostech. Rovněž odpovědi lidu a eucharistická modlitba bude latinsky.
Volby do pastorační rady. Na základě stanov Pastoračních rad farností arcidiecéze
olomoucké a ve smyslu kánonu 536 Kodexu kanonického práva vyhlašuji volby do
pastorační rady ve farnostech Morkovice a Pačlavice. Od neděle 2. března až do 16.
března, může každý farník starší 15.let navrhnout pět kandidátů do PRF, které napíše na
volební lístek a předá do zapečetěných uren v rukou členů volební komise. Členy volební
komise jmenuji: Marie Gremlicová, Jan Najman a Marie Kopečná za Morkovice. Marie
Hladká, Zuzana Jašková a Jan Legátek za Pačlavice.
P. Josef Červenka, farář.
Zpovídání před prvním pátkem: v Morkovicích před každou mší sv. v týdnu, ve
středu jen dopoledne a v pátek od 14:30 a při KC. V Pačlavicích a Prasklicích ve
středu před mší sv.
Společenství mladých bude tento týden až v sobotu 8. března od 19:30 na faře.
Přijďte.
Postní duchovní obnova našich farností bude v sobotu 22. března 2014 od 8:30
v KD v Pačlavicích. Obnovu povede P. Petr Bulvas, biskupský vikář pro pastoraci. Do
17. března 2014 odevzdejte přihlášku s poplatkem 150,-Kč. na obvyklých místech.
Duchovní obnova pro akolyty a kostelníky na Velehradě. Termín: 7. - 9. 3. a 10. 12. 3. Začíná se mší sv. v 17:00 a končí se obědem ve 12:00. Přednáší P. Vojtěch
Šíma.
Sbírky v únoru 2014
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Hromnice 2. února
3192,690,743,5. ne. v mez 9. února
3375,1673,1190,6. ne v mez. 16. února / opravy
16526,3695,1900,7. ne v mez. 23. února / Haléř sv. Petra
9144,2150,1730,pokladnička + dary
2000,5000,-

