Hlas od Jordán
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

3. NEDĚLE POSTNÍ - 23. BŘEZNA 2014
Liturgie slova: Stále upírám oči na Hospodina, vždyť on mé nohy vysvobodí
z léčky. Obrať se ke mně a smiluj se nade mnou, vždyť já jsem tak sám a tak
ubohý!
1. čt. - Ex 17, 3-7 * Dej nám vodu, ať se napijeme.
Žalm - Žl 95 * Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
2. čt. - Řím 5,1-2.5-8 * Láska je nám vlita skrze Ducha svatého, který nám byl dán.
Evangelium: Jan 4,5-42 * Pramen vody tryskající do života věčného. Obyčejné setkání
plné překvapujících zvratů. Tak může působit Ježíšovo setkání se Samaritánkou. Ježíš
nejprve prosí Samaritánku o vodu. Tato prosba prozrazuje jeho žízeň, která je spíš
žízní po její žízni.Jeho prosba má vyvolat její prosbu o vodu živou. Samaritánka
nechápe, o jakou vodu jde. Ježíš jí proto vyjevuje její minulost, a ona rozpoznává, že je
prorokem, který mluvil o duchovních věcech. Voda byla jen symbolem Ježíšova
zjevení, jeho slova, které je duch a život. Právě v tomto slově čili v duchu a v pravdě je
třeba uctívat Otce. Tato voda je plodem Ježíšovy smrti na kříži, kdy vytryskla z jeho
probodeného boku.
BOHOSLUŽBY OD 23. DO 30. BŘEZNA 2014
neděle 23. března Prasklice
7:30 mše sv.
3. neděle postní
Pačlavice
8:45 mše sv.
KC mužů a otců
Morkovice 10:00 za † Zdenka Nováka, rodiče a živou rodinu
pondělí 24. března Prasklice
18:00 mše sv. za manžele s obnovou manž. slibů
úterý 25. března
Pačlavice
17:00 mše sv. za manžele s obnovou manž. slibů
Slavnost
Morkovice 18:30 mše sv. za manžele s obnovou manž. slibů
Zvěstování Páně
středa 26. března
Morkovice 17:00 na poděkování za 60 let života
čtvrtek 27. března Morkovice 18:00 adorace do 19:00
pátek 28. března
Morkovice 15:00 mše sv. k Božímu milosrdenství a KC
sobota 29.března
Prasklice
18:00 mše sv.
neděle 30. března Pačlavice
8:30 mše sv.
4. neděle postní
Morkovice 10:00 za živou a + rodinu Horákovu
Morkovice 15:00 KC matek - závěr tridua MM
Křížové cesty vedou dnes otcové a muži. V Prasklicích a v Pačlavicích po mši sv. V 15:00 KC
v Morkovicích s adorací a modlitbou za rodiny. Ve všední den jsou KC po mši sv.
Příprava na první sv. přijímání ve středu 26. března od 16:00 na faře v Morkovicích. Téma:
Ježíš jde na smrt, Pašije. Součástí je účast na mši sv. pro děti v 17:00.
Rekolekce hnutí MM a MO v Kroměříži na AG se koná 28. - 30. 3. 2014. Je možné se
přihlásit jen na sobotu. Plakát je na vývěsce. Vyšlete zástupce i z našich skupinek MM.
Modlitební triduum matek 28. - 30. 3. 2014 je Boží pozvání ke společné modlitbě pro

všechny matky z farnosti. V Morkovicích začne triduum v pátek v 15:00 při mši sv. (vede
sk. p. Skřítkové). V sobotu v 8:00 růženec a prosby za odpuštění těm kdo ubližují našim
dětem. (sk. p. Kunetkové). V neděli povedou ve všech farnostech matky KC.
V Morkovicích připraví KC sk. mladých matek. Pro matky a jejich děti je to čas milosti.

Liturgie slova Slavnosti Zvěstování Páně - 25. března
Kristus, když přicházel na svět, řekl: Tady jsem, abych plnil, Bože, tvou vůli.
1. čt. - Iz 7,10-14 * Hle, panna počne.
Žalm - 40,7-8a.8b-9.10.11 * odp. Hle, přicházím,Pane, splnit tvou vůli.
2. čt.-Žid 10,4-10 * Abych plnil, Bože, tvou vůli, jak je to o mně psáno ve svitku knihy.
Evangelium - Lk 1,26-38 * Počneš a porodíš syna.
SLAVNOST ZVĚSTOVÁNÍ PÁNĚ, připomíná událost, kdy byl
anděl poslán k Panně Marii a zvěstoval jí, že se má stát matkou
Mesiáše, Syna Božího. Nejdůležitější slova evangelia Lk 1,2638 máme opakovat třikrát denně v modlitbě Anděl Páně. Devět
měsíců před narozením Ježíše slavíme radostný okamžik jeho
vtělení. Svátek, který je počátek naší spásy. Ale slavíme i Matku
Boží Pannu Marii, její „Staň se“ k Božímu plánu spásy. Proto je
to vhodný den pro upevnění a znovu vyprošení vzájemné
odevzdanosti, lásky, a věrnosti křesťanských manželů, kteří
jako Maria, řekli v den své svatby Bohu i sobě - ANO.
Přijďte manželé v den Slavnosti Zvěstování Páně na mši
sv., která bude ve všech farnostech obětovaná za vás, obnovit svůj manželský
slib.
"Nejkrásnější slovo, které můžeme říci Bohu, je slůvko ANO. Ano k jeho vůli:"
(Terezie z Lisieux). Maria dokonale uskutečnila Boží vůli a je tak pro nás příkladem,
který si, s oslavou počátku naší spásy, máme připomínat. Bůh na sebe bere úděl
člověka a zároveň potvrzuje, že člověk je člověkem od okamžiku početí. Devět měsíců
před narozením má člověk stejnou hodnotu jako po něm. Ježíš v lůně Panny Marie
neměl menší hodnotu než při svém veřejném působení po 30 roce života. 25. březen je
i dnem modliteb za nenarozené děti.
Hodně Marií slavilo svůj svátek právě v tento den, kdy se Panně Marii dostalo
největšího možného daru od Boha. Mnohé ženy se však na dar života dívají zcela
jinak. Vidí předně to, co nepříjemného počatý život může pro ně znamenat. A Maria,
když Bůh očekával její souhlas, dává jej nejen se samozřejmostí, ale jako
nejpokornější služebnice. Neptá se jak vyřeší problémy spojené s jejím početím. A ví,
že mohou být hodně nepříjemné. Rozhodla se pro panenství a bude považována za
ženu nevěrnou, jakou zákon přikazoval ukamenovat. Její srdce však zůstává
přeplněné láskou, důvěrou a odevzdaností Bohu. Láska přece vše unese a důvěra je
spojena s vírou v neskonalou Boží dobrotu, proto obsahuje i tu odevzdanost. To
připomíná i velikost slov snoubenců při vstupu do manželství: "Odevzdávám se ti a
přijímám tě. Slibuji ti, že s tebou ponesu dobré a zlé až do smrti." A Bůh chce být s
nimi tak jako s Marií. Chce nejen jejich spásu, ale aby i oni byli možnou příčinou spásy
druhých. K tomu ale nedojde, pokud naše srdce zůstane kamenné.
Volby do pastorační rad. Na nástěnce jsou výsledky prvního kola do PRF.
Z navržených kandidátů, kteří získali více než 10 hlasů bude sestavena volební
kandidátka. Druhé kolo voleb proběhne za 14 dní.
Setkání mládeže se koná každý rok v sobotu před Květnou nedělí při příležitosti Světového
dne mládeže. Letošní setkání bude v sobotu 12. dubna pro mládež našeho děkanátu v
Prasklicích. Zahájení v 8.30 ve farním kostele, dopoledne představení farností děkanátu,
katecheze, oběd, seznamovací hra. Od 13:45 KC na Křéby. V 15:00 mše sv. na Křébech.
V 16:00 závěr setkání. Prosím mladé z našich farností o pomoc při organizaci.

