Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE POSTNÍ - 16. BŘEZNA 2014
ROK RODINY
Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá: Hospodine, hledám tvou tvář.
Neskrývej svou tvář přede mnou.

1. čt. Gn 12, 1-4a * Povolání Abraháma, praotce Božího lidu.
Žalm 33 * Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2. čt. 2 Tim 1, 8b-10* Bůh nás volá a osvěcuje.
Evang: Mt 17, 1- 9 * Ježíšova tvář zazářila jako slunce. Pasáž o proměnění Páně je
třeba vidět ve světle předcházejících veršů, kde Ježíš postupně přivádí učedníky
k hlubšímu poznání tajemství své osoby: on je Mesiáš, Syn živého Boha, který zakusí
utrpení, smrt a nakonec slávu vzkříšení, jež má posílit učedníky v následování Krista i
v jeho utrpení. Pozdější utrpení nemá přivést k zpochybňování Ježíšových slov, ke
ztrátě víry v jeho oslavení. Proto jsou na hoře pobízeni Otcovým hlasem, aby
poslouchali „milovaného Syna“ a přijali s vírou, že Kristus bude Mesiášem trpícím, ale
zároveň vzkříšeným a oslaveným.
BOHOSLUŽBY OD 16. DO 23. BŘEZNA 2014
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 rodinu
adorace
Morkovice 15:00 společná adorace za rodiny
pondělí 17. března
Morkovice 18:00 za Boží požehnání pro rodinu Vrbovu
úterý 18. března
Prasklice
18:00 Mše sv. ze slavnosti sv. Josefa
středa 19. března
Pačlavice 17:00 Mše sv.
Slavnost sv. Josefa Morkovice 18:30 Za živé a + jmenovce sv. Josef
čtvrtek 20. března
Lhota
17:30 mše sv. / Morkovice adorace 18:00 – 19:00
pátek 21. března
Morkovice 15:00 KC a mše sv. za živou a † rodinu Novotnou
sobota 22. března
Pačlavice 16:00 za farníky – Duchovní obnova
neděle 23. března
Prasklice
7:30 Mše sv.
3. neděle postní
Pačlavice
8:45 Mše sv.
Morkovice 10:00 za † Zdenka Nováka, rodiče a živou rodinu
Křížové cesty budou tuto neděli hned po mši sv. v Prasklicích a v Pačlavicích. Odpoledne
jste zváni na adoraci za rodiny do Morkovic. Ve všední den bývají KC po každé mši sv.
Latinské ordinarium zpíváme každou postní neděli při mši sv. Rovněž odpovědi lidu a
eucharistická modlitba bude latinsky. Latina je stále společným jazykem katolické církve.
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. Prosím, aby se vedení
ujaly matky ze skupinky MM. Po svátostném požehnání setkání pokračuje v kostele četbou
promluv papeže Františka a besedou na dané otázky. Téma setkání: Rodino, prožívej radost
z víry. S vážností, kterou věnují rodinám Sv. otec a naši biskupové vyzývám rodiny a
manžele našich farností k účasti a projevené duchovní aktivitě, větší než před měsícem.

Modlitba: Svatý Josefe, ty jsi vzorem a patronem všech otců, nauč nás křesťansky
chápat svoje povinnosti. Naplň opravdovou radostí srdce rodičů, kteří odevzdávají
život svým dětem. Nechť se otcové starají o svoje rodiny tak, jako ty ses staral o
Svatou rodinu v Nazaretě, a nechť žijí svůj rodinný život s Ježíšem. Vypros nám, aby
nás žádné životní překážky nedokázaly vzdálit od Boha, a aby neochladla naše láska.
Svatý Josefe, svěř Bohu všechny otce, kteří se starají o svoje rodiny, a zejména ty,
kteří svoje povinnosti vykonávají s obtížemi. Amen.
Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie ve středu 19. března. Svatý Josef patří po Panně
Marii k nejuctívanějším světcům. Je mu zasvěceno mnoho chrámů a množství mužů nosí jeho
jméno. Byl ochráncem malého Ježíše; žil nenápadným životem a sloužil Bohu. Stal se tak vzorem
pro muže – je člověkem služby, který, bez zbytečných řečí, ví, jakou životní cestou má jít. Právě
takovíto muži kráčející po duchovní cestě mohou být vzorem v rodině i v celé společnosti. Mše
sv. budou v každé farnosti - je to zasvěcený svátek.

Římskokatolické farnosti Morkovice a Pačlavice vás zvou na
POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU V ROCE RODINY, o rodině, ale nejen pro
rodiny
v sobotu 22. března 2014 v kulturním domě v Pačlavicích
přednáší P. Petr Bulvas, biskupský vikář pro pastoraci
Program:
8:30 - zahájení - modlitba růžence světla
9:00 - I. přednáška - meditace
10:30 - II. přednáška - meditace
11:30 - modlitba bolestného růžence
12:00 - oběd, přestávka
13:00 - konference, odpovědi na vaše dotazy
14:00 - III. přednáška - meditace
15:00 - křížová cesta ve farním kostele, svátost smíření
16:00 - mše sv. ve farním kostele, závěr duchovní obnovy
Všichni účastníci mají zajištěné občerstvení a oběd. Do 17. března 2014
odevzdejte na faře v Morkovicích přihlášku s poplatkem 150,-Kč, studenti 80,-Kč.
Můžete se závazně přihlásit i na email: faramorkovice@seznam.cz. nebo telefon
731 621 105. Poplatek pak zaplatíte na místě. Mějte s sebou Písmo svaté NZ a
sešit na poznámky.
Společná rekolekce hnutí MM a MO v Kroměříži na AG, bude letos 28. - 30. 3. 2014.
Na téma: „Modlitby matek a Modlitby otců, to je rodina, která se společně modlí,
předává víru a slaví svátosti“. Přednáší MUDr. Jitka Krausová, P.Lukáš Engelmann, a P.
Josef Červenka. Je možné se přihlásit a přijet i na jeden den. Informace máte na vývěsce.
Poutní zájezd do Itálie a na Sicílii ve spolupráci s CK AWER TOUR od 19. května do
30. května 2014. Navštívíme poutní místa: Loreto, S. G. Rotondo (P. Pio), na Sicílii: Catánii,
Syrakusy a Palermo, vrcholem pouti bude audience u svatého otce v Římě. V ceně 17 800 Kč
je doprava, průvodce, 7x nocleh, 1x se snídaní, 6x s polopenzí, trajekt na Sicílii, loď a kajuta
z Palerma do Neapole. V ceně nejsou vstupy, trajekt na Lipari a cestovní pojištění, které vám
na požádání zajistíme. Přihlaste se u otce Josefa na faře.
Volby do pastorační rady. Dnes je poslední den na odevzdání kandidátů do PRF
v Morkovicích a Pačlavicích. Volební komise sečte odevzdané hlasy a příští neděli budete
seznámeni s výsledky voleb. Z navržených kandidátů bude sestavena volební kandidátka.
Společenství mladých bude v pátek 21. března od 19:30 na faře v Morkovicích.

