Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
II. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 4. LEDNA 2015
Tříkrálová sbírka patří už několik roků k tradicím
v našich vesnicích a městech. Poprvé proběhla v roce 2000
v Olomouci a hned o rok později už se z ní stala
celonárodní akce. Každoročně se do projektu zapojují
desítky tisíc dobrovolníků. Loni se v naší olomoucké
arcidiecézi vybralo 22 385 749,- Kč a celkově v naší zemi
více než 82 milionů. Díky vám všem koledníkům, kteří jste
se i letos rozhodli pomoci a tak podpořit dobrou věc a díky i
vám všem, kteří přispíváte, aby se mohlo z vaší štědrosti
pomoci mnoha potřebným. Štědrost (lat. liberalitas nebo
caritas) je jednou ze sedmi ctností. Je to ochota dávat, láska k bližním, charita

K+M+B+2015
Christus Mansionem Benedicat
KRISTE, ŽEHNEJ TOMUTO DOMU.
1.čtení: Sir24,1-4.12-16 * Tato ztělesněná moudrost Boží je ztotožňována s Božím Slovem,
tedy s Božím Synem, existujícím od věčnosti. S tím, v němž bylo všechno stvořeno.
Žalm: 147 * Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi
2.čtení: Ef1,3-6.15-18 * V tomto úryvku, je ukazován Ježíš jako ten, kdo je od věčnosti a v něm
spočívá i naše odvěké vyvolení
Evangelium: Jan 1,1-18 Ježíš jako Boží Slovo – LOGOS, které je na počátku všeho. Je v něm
život, který je světlem lidí. Zlo a temnota zde nemá šanci. Každému, kdo Ježíše přijme a uvěří v
něho, dává moc stát se Božím dítětem. To dává každému z nás nezlomnou sílu a důvěru, zde
dávají věci pravý SMYSL-LOGOS. Zkusme tiše procházet tímto textem, který připomíná
klenby tajemného chrámu, a zastavit se na těch místech, kde na nás zasvítí Jeho světlo a vstoupí
do nás Jeho život.
Svátky v tomto týdnu: 6.1. SVÁTEK ZJEVENÍ PÁNĚ náplní tohoto svátku jsou tři události:
1) zjevení Krista, Krále nebe a země pohanům - „Třem králům“; 2) Ježíšův křest v Jordánu; 3)
proměnění vody ve víno v Káně Galilejské. Tento svátek připomíná zjevení Boží slávy mezi
lidmi. Jak k tomuto zjevení dochází, za jakých okolností? Mudrci sice přinesli královské dary:
zlato, kadidlo a myrhu. Vše se ale událo v bezvýznamném Betlémě, v chudém příbytku, u
malého dítěte a dvou obyčejných chudých lidí. Bůh svou slávu zjevuje zcela jinak, než bychom
čekali a snad i vyžadovali. Bůh se nezjevuje ohromováním veřejnosti! Na Boží slávě se nic
nemění, jestli ji poznává najednou pět lidí, nebo pět miliónů. Člověk Boží slávou totiž může být
osloven jen jako jedinec, ne jako dav. Bůh jde u všech důležitých věcí od člověka k člověku, od
jednoho lidského srdce k druhému.
Co nás čeká: Tříkrálová sbírka – probíhá ve farnostech od 2. do 10. ledna

5. ledna - Adorační den farnosti Pačlavice. Tříkrálový koncert – v neděli 11. ledna
2015 v 15:00 v kostele v Morkovicích, účinkují žáci a učitelé ZUŠ Farní ples bude
24. ledna 2015 v kulturním domě v Pačlavicích. Chci vás poprosit, aby jste si udělali
v lednu čas na společné setkání na plese a také aby jste pamatovali na dar do tomboly
– kterým můžete udělat radost někomu druhému

BOHOSLUŽBY OD 4. DO 11. LEDNA 2015
II. neděle po Narození
Páně 4. ledna
pondělí 5.ledna
úterý 6.ledna
Slavnost Zjevení Páně
středa 7. ledna
čtvrtek 8. ledna
pátek 9. ledna
sobota 10.ledna
neděle 11. ledna
Svátek Křtu Páně

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Adorace
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

mše svatá
Za rodinu Vdolečkovu a Adamovu
Za + Zdenka Kučeru, rodiče a DO
zahájení adorace
mše svatá
mše svatá
Za živ. a + rodinu Frankovou
Za milost poznání a za dar víry
mše svatá
Za rodinu Jurovu
mše svatá
mše svatá
Za farnost

Za živ. a + rodinu Pektorovu

Program adoračního dne ve farním kostele v Pačlavicích v pondělí 5. února 2015
10:00 – zahájení adorace - litánie
15:00 – společná modlitba korunky k Božímu milosrdenství
17:00 - ukončení adorace - mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně
Nejsvětější svátost bude vystavena celý den od 10:00 do 17:00, je třeba se zapsat na služby
po hodinách. V kostele musí stále někdo být. Rozpis bude připraven v sakristii. Stálá
adorace v diecézi má přispět k Boží oslavě a vyprosit nám mnoho milostí potřebných k
duchovní obnově našich farností, diecéze a společnosti
Sbírky v prosinci
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
2. ne. adventní 7. 12. 2013
4063,2070,1220,3. ne. adventní 14. 12. 2013
4650,2774,-+ 500,1140,4. ne. adventní 21. 12. 2013
13844,- +10000
8187,-+3000
4591,Štědrý den
24. 12. 2013
4872,- + 4823,3636,1670,Narození Páně 25. 12. 2013
1481,- + 5755,3987,1490,Sv. Štěpán
26. 12. 2013
3801,2057,1010,Neděle - Sv. Rodina 28. 12. 2013
4155,1979,540,Pozvání - Otce Josefa na pouť do Filipova v pondělí 12. ledna 2015 (přihlásit se můžete
telefonicky – viz. Plakát na nástěnce). Pozvání na Hromniční pouť matek do Šternberka v 7.
února 2015 – přihlásit se můžete v sakristii nebo na faře, záloha
Tento rok probíhá v naší zemi Eucharistický kongres, není to jednorázová akce, ale je to
celoroční cesta farnosti a každého z nás, abychom se nově a více přiblížili k tajemství
eucharistie. Symbolika loga Národního eucharistického kongresu:
Hlavním motivem loga jsou ruce, které symbolizují
smlouvu, spojení a jednotu. Ruka je také symbolem oběti –
nabídnuté pomoci. Ruce v logu mají zároveň připomínat
ruce kněze, který je při eucharistické modlitbě vztahuje
nad chléb a víno.
Hlavní motiv loga je umístěn ve čtyřech kapkách, které dohromady tvoří kříž. Žlutooranžová
barva představuje barvu dozrálých klasů, zelená barvu vína. Červená připomíná Kristovu krev
a modrá Pannu Marii stojící pod křížem. Červená a modrá jsou zároveň barvami národními.
Všechny čtyři kapky spojuje Eucharistie – střed našeho života.

