Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

1. NEDĚLE POSTNÍ - 9. BŘEZNA 2014
ROK RODINY
Vyslyším ho, až mě bude vzývat, budu při něm v tísni, zachráním ho a oslavím,
nasytím ho dlouhým věkem.
1. čt. Gn 2, 7-9; 3,1-7 * Stvoření a hřích prvních lidí.
Žalm 51 * Smiluj se, Pane, neboť jsme zhřešili.
2. čt. Řím 5,12-19 * Kde se rozmnožil hřích, v míře ještě daleko štědřejší se ukázala milost.
Evang.: Mt 4, 1-11 * Ježíš se čtyřicet dní postí a je pokoušen. Ježíš jako nový Adam
odolává lákavým pokušením Zlého a navíc se prokazuje jako „nový Izrael“. Při pobytu na
poušti překonává zkoušky, které zakusili také Izraelité po vyvedení z Egypta. Při
nedostatku jídla na poušti začali Izraelité „reptat“ z nedostatku víry. Ježíš si střeží svou
věrnost k Bohu a odmítne nabídku „přízemního“ mesiášství. Při druhém pokušení Ježíš
cituje Dt 6,16, které se vztahuje k pokušení v Masse, kde Izraelité žádali od Boha zázračné
znamení. Ježíš překonává také pokušení mesiáše - divotvůrce. Ve třetím pokušení Ježíš
odolává pokušení slávy a politického mesiášství. Hlad po chlebu, moci a slávě: Ježíš
zakusil tato pokušení a překonal je.
BOHOSLUŽBY OD 9. DO 16. BŘEZNA 2014
neděle 9. března
Prasklice
7:30 mše sv. za farníky
1. neděle postní
Pačlavice
8:45 mše sv.
Morkovice
10:00 na poděk. a B. požehnání pro r.
Jablunkovu
pondělí 10. března Morkovice
18:00 na poděkování B. za společný život
úterý 11. března
Prasklice
18:00 mše sv.
středa 12. března
Morkovice
17:00 za † Ludmilu Marečkovu a duše
v očistci
čtvrtek 13. března Pačlavice
17:00 mše sv. / Morkovice adorace 18:00 –
19:00
pátek 14. března
Morkovice
15:00 KC a mše sv. za † rodiče Landorovy
a ž. rod.
neděle 16. března Prasklice
7:30 mše sv.
2. neděle postní
Pačlavice
8:45 mše sv. za farníky
sbírka na opravy,
Morkovice
10:00 za † rodiče Skřítkovy, syna a živou
adorace
rodinu
POSTNÍ DOBA: křížové cesty jsou každou neděli v 13:30 Pačlavice, 14:00 Prasklice a 15:00 Morkovice,
kromě adorační neděle. Po KC adorace s modlitbou Korunky a modlitba za rodiny. Ve všední dny budou
krátké křížové cesty po každé mši sv. Latinské ordinarium zpíváme každou postní neděli při mši sv.
Rovněž odpovědi lidu a eucharistická modlitba bude latinsky. Postní duchovní obnova našich farností
bude v sobotu 22. března 2014 od 8:30 v KD v Pačlavicích. Přednáší P. Petr Bulva, biskupský vikář pro
pastoraci. Do 17. března 2014 odevzdejte přihlášku s poplatkem 150,-Kč.
Příprava na první sv. přijímání bude ve středu 12. března od 16:00 na faře v Morkovicích. Téma: Ježíš a
hříšníci podle evangelií. Součástí je také účast na mši sv. pro děti v 17:00.

Adorační neděle za rodinu - opět zvu rodiny a manželské páry na odpolední nedělní adoraci 16. března
v Morkovicích. V 15:00 začne společná adorace za rodiny. Povedou ji matky. Po svátostném požehnání
setkání pokračuje v kostele četbou promluv papeže Františka a besedou na dané otázky. Téma setkání:
Rodino, prožívej radost z víry.

PŘIHLÁŠKA NA POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU 22. 3. 2014 v 8:30
v kulturním domě v Pačlavicích + poplatek 150,-/ studenti 80,-Kč

Jméno..............................................................Adresa...........................................
.
Konkrétní kroky v postní době - staletími osvědčené prostředky na cestě obrácení:
1/ Modlitba. Sbližuje nás s Bohem. Je příležitostí probrat s Pánem vše důležité z našeho života.
Je projevem naší lásky k bližním, modlíme-li se za druhé, za známé i neznámé, za lidi, kterým
tato služba má prospět.
* Učiň si z modlitby zvyk: modli se ráno, večer, před jídlem.
* Modlete se společně v rodině, pro začátek alespoň při zvláštních příležitostech.
* Čti bibli: nejprve možná jen spontánně, později pravidelně.
* Vyprávěj o Bohu dětem.
* Účastni se liturgického života své farnosti: křížové cesty, bohoslužby smíření...
* Snaž se o dobré myšlenky, jsou předpokladem každého rozvoje.
2/ Půst. Není jen odepření si jídla. Půst je zřeknutí se čehokoliv, co je v našem životě
postradatelné, zbytečné nebo překážející, co nás spoutává. Skrze něj dáváme ve svém životě
větší prostor Bohu a máme možnost více poznat sami sebe...
* Cvič se ve zdrženlivosti: v jídle, pití, kouření, sledování televize, nakupování...
* Dodržuj Popeleční středu a Velký pátek jako zvláštní dny půstu
* Přinášej páteční oběť – různým způsobem: zřeknutí se masa, omezení konzumu. To, co
v pátek ušetříme, má přijít k dobru lidem v nouzi. Smyslu páteční oběti odpovídají také různé
formy osobní a společné modlitby stejně jako služba a pomoc druhým.
* Jako postní oběť dej stranou určitou částku peněz: pro hladovějící a jinak trpící
Zřeknutí znamená, když k nutkání "muset mít" řekneme ne. Zřeknutí se znamená svobodný,
zodpovědný a uvědomělý život.
3/ Almužna, činění dobra. Tím, čeho se postem vzdáme, můžeme obohatit toho, kdo to
potřebuje. Almužna znamená: dávat sebe, svůj čas, zájem, trpělivost, hmotné prostředky těm,
kteří to potřebují. Počínaje vlastními dětmi, životními partnery, rodiči, až po lidi osamělé,
nešťastné, trpící... Zřeknutím se něčeho ve prospěch bližních realizujeme základní přikázání
lásky a ztotožňujeme se s Kristem.
* Pomáhej druhým nést jejich nouzi a poznávej skrytou bídu.
* Otevři uši i srdce pro malomyslné, bezradné a zoufalé.
* Měj starost o staré, nemocné a postižené lidi.
České slovo almužna vzniklo z řeckého elemosyné, které znamená milosrdenství. Dobro činíme
už tehdy, když s druhými sdílíme čas a pozornost, radost i bolest.
4/ Smíření. Není především něco, co musí být protrpěno, ale něco, co musí být slaveno.
Smíření s Bohem a s bližním je pramenem radosti. Smíření je postoj, který nás orientuje na
Boha. Zakusit smíření znamená vyměnit zlo za spásu.
* Účastni se na slavení smíření při bohoslužbě pokání a ve svátosti smíření.
* Nech v sobě působit smíření, které ti bylo dáno.
* Sám nabízej smíření: učiň první krok k novému společnému začátku - objevuj v druhém to
dobré - vzpomeň na to vše společné pěkné.
"Stůjte na cestách a vyhlížejte, ptejte se, která je dobrá, po ní se vydejte a vaše duše naleznou klid."
(Jer 6,16) Ježíšova výzva k obrácení míří především k obrácení srdce, k vnitřnímu pokání. Bez něho
zůstávají všechny skutky neplodné a lživé.

Volby do pastorační rady. Od 2. do 16. března, může každý farník starší 15. let napsat na
volební lístek kandidáty do PRF, který vloží do urny v rukou členů volební komise.

