Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
2.NEDĚLE V MEZIDOBÍ 18. LEDNA 2015
Týden modliteb za jednotu křesťanů se slaví každý rok od
18. do 25. ledna. Hledání jednoty mezi křesťany se projevuje
především tím, že toužíme po zachování této jednoty a že se
za ni modlíme. Toto naše hledání má oči upřené na Ježíše,
který položil život za to, aby zde bylo „jediné stádo a jediný
pastýř“ (Jan 10,16), a který se modlil za to, aby „všichni byli
jedno“ (Jan 17,21). Křesťané mohou s radostí a vděčností
potvrdit: „Mnohem silnější je to, co nás spojuje, než to, co
nás rozděluje.“ A protože jednota je darem, je vhodné, aby se
křesťané modlili za jeho udělení společně.

Dej, ať v tomto světě zraněném nesvorností je tvůj lid zářivým
znamením jednoty a pokoje. (Eucharistická modlitba)
1.čtení: 1.Sam 3,3-10,19* Samuel je povolán Hospodinem. Bůh sám si volá člověka ke
spolupráci i k nám Bůh promlouvá…
Žalm: 29 * Hle, přicházím, Pane, splnit tvou vůli
2.čtení: 1.Kor 6,13-15 a 17-20* Tento list je sestaven z odpovědí na různé otázky. V této
kapitole Pavel ostře kritizuje krvesmilstvo a poukazuje na nejvyšší cíl našeho jednání.
Evangelium: Jan 1,35-42 Začátek Ježíšova působení je spojen s povoláním apoštolů. Ježíšova
odpověď „Pojďte a uvidíte“ je pozváním k následování.
Svátky v tomto týdnu: 20.1. sv. Fabiána - stal se papežem v době klidu mezi
pronásledováním Církve. Řím rozdělil do sedmi obvodů a v každém z nich ustanovil za správce
jednoho jáhna. Na začátku Deciova pronásledování, kolem roku 250 byl popraven. sv.
Šebestiána - navštěvoval v Římě uvězněné křesťany, sytil je a povzbuzoval k vytrvalosti ve
víře. Císař na začátku 4. století rozkázal, aby byl přivázán ke sloupu a vojíni do něj stříleli šípy.
Stalo se tak a vojíni jej pak v bezvědomí opustili. Irena, která jej chtěla pohřbít, zjistila že žije a
ve svém domě jej ošetřila. Po uzdravení opět předstoupil před císaře, aby hájil křesťany, a žádal
i na něm obrácení. Ten jej však dal v cirku zbičovat a dotlouci železnými sochory. Jeho tělo
bylo vhozeno do stoky, ale křesťané je nalezli, vytáhli a pohřbili v katakombách při Via Appia.
21.1. sv. Anežky Římské - Byla dívkou z bohatší římské rodiny, která se ve 12ti letech
zasvětila Kristu. Krátce nato prošla nejtěžší zkouškou, z níž vyšla jako čistá, věrná, vítězná
mučednice. Zemřela na začátku 4. století. 24.1. sv. Františka Saleského Pochází ze Savojska
(Francie). Studoval v Paříži. Stal se doktorem práv a potom knězem. Bránil a šířil katolickou
víru v kraji Chablais, kde po mnohaletém působení obrátil až 72 000 kalvínců. R. 1602 byl
zvolen biskupem v Ženevě. Láska k Bohu mu byla nástrojem, kterým přesvědčil své odpůrce i
pronásledovatele. Napsal díla, která jsou řazena mezi základní náboženskou literaturu.

EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA v úterý 20. ledna v 17:30 v modlitebně
CČSH v Morkovicích. Téma tohoto společného setkání je věta z Janova
evangelia „Ježíš jí řekne: ‚Dej mi napít! “ (J 4,7)

BOHOSLUŽBY OD 18. DO 25. LEDNA 2015
2. neděle v mezidobí
18. ledna
pondělí 19. ledna
úterý 20. ledna
středa 21. ledna
sv. Anežky Římské
čtvrtek 22. ledna
pátek 23. ledna
sobota 24.ledna
sv. Františka Saleského
3. neděle v mezidobí
25. ledna
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7:30
9:00
10:30
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-----17:30

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
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Morkovice

17:00 Za + Helenu Jaškovu, manžela a rodiče
18:00
18:00
17:30 Za dar života a Boží požehnání
8:00 mše svatá

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30 mše svatá
9:00 mše svatá
10:30 Za farnost

mše svatá
Za+ Hanu Růžkovu a Jůlia Roganského a DO
za + rodiče Churé, děti a DO

Za + Andělu Stavinohovu, manžela a děti

DNES JE SBÍRKA NA OPRAVY VE FARNOSTECH A ZAPLACENÍ DLUHŮ
Poděkování : všem vedoucím skupinek a koledníkům při Tříkrálové sbírce i vám
všem, kteří jste finančně přispěli. Letos se vybralo: v Morkovicích 48.687,v Pačlavicích 8.293,- v Prasklicích 8.006,- v Pornicích 4.555,- ve Lhotě u Pačlavic
1.500,- v Osičanech 4.405,- (celkem 75.445,-) Všem vám Pán Bůh zaplať.
Pozvání - dnes v neděli v 16:00 se bude hrát v hale v Morkovicích fotbal. Zítra v pondělí
19.1. je v 18:30 v Morkovicích na faře setkání farní rady – příprava farního plesu.
Modlitební Triduum matek 23.-25.1.– modlitby v Morkovicích v kostele, v pátek po mši
svaté, v sobotu po mši svaté a v neděli po mši svaté. (V pátek odprošujeme za své hříchy,
v sobotu odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili našim dětem, v neděli
chválíme a děkujeme Pánu za všechno, co učinil v našem životě) Hromniční pouť
matek do Šternberka 7. února 2015 – přihlásit se můžete v sakristii nebo na faře.
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
Výtěžek plesu bude rozdělen na opravy do našich farností. Prosíme vás o dary do tomboly
Několik slov papeže Františka, která pronesl při setkání s rodinami na Filipínách: Když
rodiny přivádějí na svět děti, vychovávají je k víře a ke zdravým hodnotám, učí je přispívat k
dobru společnosti, stávají se požehnáním pro svět. Rodina může být pro svět požehnáním. Boží
láska se zpřítomňuje a aktivizuje tím, jak máme rádi, a dobrými skutky, které konáme. Tak
šíříme Kristovo království ve světě. Konáme-li to, zůstáváme věrni prorockému poslání, které
jsme obdrželi ve křtu. Neskrývejte svoji víru, neskrývejte Ježíše, ale neste Jej do světa a
dosvědčujte svůj rodinný život! Drazí přátelé v Kristu, vězte, že se za vás stále modlím!
Modlím se, aby Pán prohluboval vaši lásku k Němu a aby se tato láska projevovala v lásce
mezi vámi a k církvi. Nezapomínejte se za rodinu modlit. Modlete se často a přinášejte plody
svojí modlitby světu, aby všichni mohli poznat Ježíše Krista a Jeho milosrdnou lásku. Prosím
vás, také za mne, modlete se za mne. Opravdu vaše modlitby potřebuji a stále na ně spoléhám!
Mnohokrát děkuji!

