Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ÚNORA 2015
Svátek Uvedení Páně do chrámu (2.2.) se lidově nazývá Hromnice. Tento den se slaví i
Světový den zasvěcených osob. Tento svátek připomíná událost, kdy Maria a Josef přinesli
Ježíše 40 dní po jeho narození do jeruzalémského chrámu, aby ho odevzdali Bohu. V chrámě ho
pak stařec a prorok Simeon nazval "světlem k osvícení pohanů". Tento svátek je doprovázen
žehnáním svící. Lidový název „hromnice“ vznikl právě kvůli svěcení svíček, které se
rozsvěcely při modlitbě v "temných chvílích života", např. i při bouřce...

Ježíš řekl: „Já jsem světlo světa;
kdo mě následuje,
nebude chodit ve tmě,
ale bude mít světlo života.
To světlo svítí v temnotě,
ale tma je nepohltila.“ (srov. Jan 8,12; 1,5)

Neexistuje temnota, jež by zastínila Boží světlo
(Hromnice - svátek Uvedení Páně do chrámu 2.2.)
1. čt. - Dt 18, 15-20 * Prorok je ten, kdo říká lidem Hospodinovo slovo.
Žalm - Žl 95 * Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
2. čt. - 1 Kor 7, 32-35 * Pavel počítá s manželství, jako se stavem, který chce Bůh, ale také
uznává jeho náročnost a těžkosti.
Evangelium: Mk 1,21-28 * Ježíš koná zázraky proto, aby lidé uvěřili Bohu. Nejde tedy o
cirkusový kousek, který pobaví diváky. Jde o Boží slovo, které promlouvá k člověku tehdy
stejně jako dnes. Moc jeho slova není dnes o nic menší než tehdy, také dnes Bůh touží člověka
zachránit.
Svátky v tomto týdnu: 2.2. Uvedení Páně do chrámu - Jestliže zažíháme plamen svíce, chceme
ukázat na Boží světlo toho, jenž přichází, neboť on zahání temnoty nejtemnější a hojností
věčného světla všechno osvěcuje. A chceme také co nejjasněji dát najevo, jak má zářit naše
duše 3.2. sv. Blažeje, biskupa a mučedníka – Světec zemřel ve 4. století. Stal se ochráncem
nemocných krčními chorobami a církev tuto tradici potvrdila liturgickým obřadem, který se
koná v dnešní den s názvem "svatoblažejské požehnání". 5.2.. sv. Agáty, panny a mučednice Narodila se na Sicilii v zámožné rodině. Císařský náměstek Quintianus v době pronásledování
křesťanů chtěl získat ji i její majetek. Veškeré jeho úsilí, aby odpadla od Krista, bylo marné.
Nedala se oblomit ani pozdějším hrozným mučením, při kterém její tělo nejkrutějším způsobem
zohavili. Zemřela roku 251. 6.2. sv. Pavla Mikiho a druhů. Původem Japonec, stal se prvním
jezuitou a přesvědčivým kazatelem. Když se zostřilo pronásledování katolíků, byl s 25 dalšími
křesťany uvězněn. Mezi nimi byli i dva chlapci 11 a 13 let. Všichni byli podrobeni
promyšlenému a ponižujícímu mučení, které je mělo přimět k odpadu. Nikdo nezradil. U
Nagasaki byli přivázáni na kříže a probodnuti zkříženými oštěpy. Zemřeli roku 1597. Pozvání
Duchovní obnova pro mladé s P. Marianem Kufou na AG v Kroměříži 27.2-1.3.2015 Nutno se přihlásit; Hromniční pouť matek do Šternberka 7. února 2015 – přihlásit se můžete
v sakristii nebo na faře. (protože po domluvě s kněžími z děkanátu se nepočítá se společným
autobusem, je třeba se domluvit na cestu osobními auty)

BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. ÚNORA 2015
4. neděle
v mezidobí
1. února

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

pondělí 2.února
Uvedení Páně do
chrámu
úterý 3. února
sv. Blažeje

Morkovice
Prasklice

17:00
18:00

středa 4. února

Morkovice

17:30

čtvrtek 5.února
sv. Agáty
pátek 6. února
1. pátek
(adorační den Prasklice)
sobota 7. února
5. neděle
v mezidobí
8. února

Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Morkovice
Prasklice

17:00
18:10
14:00
17:00
18:00

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
7:30
9:00
10:30

Pačlavice
Morkovice

14:30
17:30

mše svatá
Za farnost
Poděkování za 60 let života a 40 let
spol. živ.
Za dar zdraví a ochranu Panny
Marie
mše svatá
Pohřeb paní Mileny Němcové
Za + rodiče Květoňovy a za +
rodinu
Za živ. a + rodinu Hlaváčovu a
Kopečnou
mše svatá
zahájení adorace
Na poděkování za dar života a víry
za farnost

Za rodinu Bráblíkovu
Za + Josefa Zapletala, rodiče a duše
v očistci
mše svatá
Za + Pavla Hradečného a živou
rodinu
Na 1. pátek dopoledne 6. února navštívím naše nemocné a budu také udělovat svátost pomazání
nemocných.
Pouť za nemocné na Jezírku bude v den svátku Panny Marie Lurdské ve středu 11. února v 15:00.
V tento den si církev každoročně připomíná Světový den nemocných.
Svátost pomazání nemocných se bude udělovat v neděli 15. února při mši sv.

v Prasklicích, Pačlavicích a Morkovicích. Přihlášky: jméno, farnost a rok narození, odevzdejte
v sakristii. Svátost nemocných přijímají vážně nemocní a starší věkem. Kdo chce přijmout
svátost nemocných si vykoná svatou zpověď a jde ke svatému přijímání. Svátost smíření nemá
být starší než 14 dní. Zpovídá se před každou mší sv.
Adorační den v Prasklicích bude v pátek 6. února. Zahájení ve 14:00, v 15:00 se společně pomodlíme
Korunku k Božímu milosrdenství. Na závěr v 18:00 bude mše svatá za naší farnost. Zapište se na adorační
služby. Adorační den je pro nás příležitostí k prohloubení osobního vztahu k Pánu Ježíši, v tento den také
prosíme za duchovní obnovu farnosti, dicéze a také prosíme za nová kněžská a řeholní povolání.
Sbírky v lednu 2015
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Nový rok 1. ledna
5.275,1.659,1.815,neděle 4. ledna
3.656,1.740,750,Zjevení Páně - 6. ledna
1.724,583,170,neděle Křtu Páně - 11. ledna
3.382,1.890,902,2. ne. v mez. 18. ledna / opravy
11.230,4.530,1.360,3. ne. v mez. 25. ledna
3.968,- +1000,1.390,700,- +500,Národní eucharistický kongres. V měsíci únoru se budeme společně zamýšlet nad tématem:
EUCHARISTIE A SPOLEČENSTVÍ. Když čteme zprávy o ustanovení eucharistie při poslední večeři,
Ježíš zde není sám – je obklopen učedníky. Dává jim jíst své Tělo a pít svou Krev, aby s ním měli
společenství. Podobně prvotní církev nepovažuje eucharistii za individualistickou záležitost. Eucharistie
je neoddělitelně spojena se společenstvím. Upevňuje společenství s Bohem, je slavena ve společenství
církve a zároveň toto společenství utváří a zdokonaluje.

