Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
NEDĚLE SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 11. LEDNA 2015
Dnešní svátek je dnem veliké radosti a naděje. Uprostřed starostí světa
Bůh začíná odvíjet plán záchrany člověka a jeho dílo nemůže nikdo a
nic přerušit. Kajícníci přichází k Jordánu a prosí proroka Jana Křtitele
o znamení obmytí, které naznačuje omezené duchovní možnosti
člověka. Právě u Jordánu začíná Ježíš skutečný příběh Boží očisty od
zla. Není to dílo šikovného kazatele, ani nového politika. Je to dílo
celé Nejsvětější Trojice a půjde daleko za hranice Jeruzaléma či
Izraele. Náš pohled se tedy soustředí jak na Ježíše, Božího Syna, tak
na dílo, které Bůh začal rozvíjet a které budeme sledovat po celý
liturgický rok.

Nebesa se otevřela a zazněl Otcův hlas:
To je můj milovaný Syn, toho poslouchejte!
1.čtení: Iz 42,1-4.6-7 * V době největšího útlaku v babylonském zajetí v 6. stol. př. Kr.
Bůh slibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. Jak jeho záchrana bude vypadat?
Žalm: 29 * Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu.
2.čtení: Sk 10,34-38 * Apoštol Petr se dostane do domu pohanského setníka Kornelia.
Když slyší, že Bůh jedná v srdcích těchto pohanů, vypráví, jak to všechno začalo.
Evangelium: Mk 1,6-11 Křest v Jordánu je zásadním znamením Ježíšovy mise. Zde Ježíš
symbolicky bere hříchy lidí na sebe z vody Jordánu, kde je stejně symbolicky zanechávali
Janovi kajícníci. Proto sestupuje holubice až po křtu: Otcova láska – Duch svatý – se nyní
plně projeví.
Svátky v tomto týdnu: 17.1. sv Antonína, opata narodil se v polovině 3. století. Pocházel ze
středního Egypta. Ve 20. letech rozdal svůj zděděný majetek chudým a odešel na poušť. Ti,
kteří jej vyhledávali mu říkali "Deicolos", tj. zamilovaný do Boha. Jeho láska dala podnět
rozsáhlému hnutí, stal se otcem poustevníků, opatem. Za 80 let života v poušti z ní
odcházel jen výjimečně a to jen aby pomohl pronásledovaným nebo z poslušnosti na výzvu
svého biskupa Atanáše a aby v Alexandrii vystoupil proti ariánským bludům.

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
v neděli 11. ledna 2015 v 15:00 v chrámu sv. Jana Křtitele v Morkovicích.
Účinkují žáci a učitelé ZUŠ v Morkovicích.
Dobrovolné vstupné bude na Tříkrálovou sbírku
Týden modliteb za jednotu křesťanů 18. – 25. ledna 2015. Jednota křesťanů není pouze
hezká myšlenka a snaha některých z nich, ale touha a vůle našeho Pána Ježíše Krista,
vyjádřená modlitbou, se kterou se obrací k Otci: “aby všichni byli jedno… aby svět uvěřil”
(Jan 17,21). Je tedy povinností všech se za jednotu modlit. Ekumenická bohoslužba bude
v úterý 20. ledna v 17:30 v modlitebně CČSH v Morkovicích. Téma těchto společných
setkání v tomto týdnu je věta z Janova evangelia „Ježíš jí řekne: ‚Dej mi napít! ‘“
(J 4,7)

BOHOSLUŽBY OD 11. DO 18. LEDNA 2015
neděle 11. ledna
Svátek Křtu Páně
pondělí 12. ledna
úterý 13. ledna
středa 14. ledna
čtvrtek 15. ledna
pátek 16. ledna
sobota 17.ledna
sv. Antonína, opata
neděle 18. ledna
2. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
17:00

mše svatá

Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

8:00
17:30
17:00
18:00
18:00
17:30
8:00

mše svatá
Za + Františka Krejčího, rodiče a živ. rod.
mše svatá

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30 Za farnost
9:00 mše svatá
10:30 Za+ Hanu Růžičkovu a Jůlia Roganského a DO

Za farnost

Za živ. a + rodinu Pektorovu
Za + P. Bohumila Štěpánka, P. Karla Hradila a p.
Jana Šrubaře

Na poděkování s prosbou za * a + r. Vrbovu
mše svatá

Poděkování: Při vánoční hře jste v dobrovolném vstupném přispěli na kostel částkou
1.800,-Kč. Veliké poděkování všem účinkujícím i vám, kteří jste dali na kostel.
Pozvání - Pozvání na Hromniční pouť matek do Šternberka 7. února 2015 – přihlásit se
můžete v sakristii nebo na faře,
Česká biskupská konference se rozhodla
uspořádat první Národní eucharistický kongres od
vzniku samostatné České republiky. Jednotlivé
farnosti a diecéze se na něj budou připravovat šest
měsíců, od začátku roku až do červnové Slavnosti
Těla a Krve Páně - hlavního dne pro farnosti.
Témata přípravy pro jednotlivé měsíce: leden –
Eucharistie a jednota; únor – Eucharistie a společenství; březen - Eucharistie a
solidarita; duben – Eucharistie a evangelizace; květen – Maria a Eucharistie; červen –
Slavení Eucharistie. Kongres později vyvrcholí celostátním sympoziem v Brně mezi 15. a
17. říjnem 2015. Tento měsíc se tedy máme zamýšlet nad jednotou. Můžeme jí vnímat ze
tří pohledů. 1. Jednota s Bohem - jednota těla církve s jeho hlavou Ježíšem Kristem 2.
Jednota společenství – jednota uvnitř církve je symbolizována účastí na eucharistii – Boží
lid se schází u jednoho stolu (jednota – obraz Nejsvětější Trojice – „Otče, ať jsou jedno
jako my.“ J17,11; jednota – znamení Kristova poselství – „aby byli jedno, aby tak svět
uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ J 17,21; jednota – znamení důstojnosti člověka – „Slávu,
kterou jsi my dal, dal jsem jim, aby byli jedno“ J 17,22) 3. Jednota společenství všech
křesťanů ve smyslu ekumenických vztahů - jednota ve víře a jednota v modlitbě –
prozatím ne jednota ve slavení eucharistie

VI. FARNÍ PLES v sobotu 24. ledna 2015 od 20:00 v KD v Pačlavicích

Hraje hudební skupina MORKOVČANKA, tombola, občerstvení.
Vstupné 100,- Kč.
Předprodej vstupenek i s místenkou je na faře v Morkovicích od 11. ledna.
Výtěžek plesu bude rozdělen na opravy do našich farností. Prosíme vás o dary do tomboly

