Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. ÚNORA 2015
11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta Soubirousová ve
skalní jeskyni poblíž Lurd - ve Francii Pannu Marii. Zjevení se
opakovalo do 16. července ještě sedmnáctkrát. K jeskyni, v níž
vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké množství
poutníků, mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími
neduhy. Výzva Matky Boží k pokání probudila v církvi hlubší
zájem o modlitbu a službu lásky a podnítila péči o trpící a
nemocné. Tento den byl také zvolen jako Světový den
nemocných a je pro nás připomínkou, abychom znovu objevili
důležitou přítomnost trpících v křesťanském společenství a stále
více hodnotili jejich cenný přínos.

"Nemoc dosvědčuje, že pravý život není tady..." (Benedikt XVI.)
1. čt. - Job 7, 1-4,6-7 * Job učí … upřímné a prosté modlitbě. "Není nic jednoduššího", než
mluvit k Bohu … jako k příteli.
Žalm - 147 * Chvalte Hospodina, který uzdravuje ty, jimž puká srdce.
2. čt. - 1 Kor 9, 16-19,22-23 * "Všem jsem se stal vším". Pavel zde formuluje dodnes platnou
zásadu pro předání evangelia: vžít se do myšlení lidí, být s nimi v jejich radostech, ale hlavně
v těžkostech.
Evangelium: Mk 1,29-39 * Ježíšův typický den - uzdravuje, není mu lhostejná žádná lidská
nouze, ale také má čas na modlitbu. Důraz však neklade na léčení nemocných, ale na zvěstování
evangelia.
BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. ÚNORA 2015
5. neděle v mezidobí
8. února

Prasklice

7:30

Za + Josefa Zapletala, rodiče a duše
v očistci
mše svatá
Za + Pavla Hradečného a živou
rodinu
Za živou a + rodinu Hrubanovu
Za ochranu a pomoc Boží

Pačlavice
Morkovice

9:00
10:30

pondělí 9.února
úterý 10. února
sv. Scholastiky, panny
středa 11. února
Panny Marie Lurdské

Morkovice
Morkovice

17:30
7:00

NA
JEZÍRKU

15:00

Za
všechny
farnosti

čtvrtek 12.února

Pornice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

14:30
17:00
18:00
17:30
18:30
8:00
7:30
9:00
10:30

Pohřeb pana Jaroslava Klapila

pátek 13. února
sobota 14. února
6. neděle v mezidobí
15. února

nemocné

z naší

Za + manžela a duše v očistci
Mše svatá
Za + rodinu Bačovu a duše v očistci
Mše svatá
Za farnost
Za + rodiče Hájkovy a živou rodinu

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.
Pozvání Duchovní obnova pro mladé s P. Marianem Kufou na AG v Kroměříži 27.21.3.2015 - Nutno se přihlásit;
ČÁST POSELSTVÍ SVATÉHO OTCE U PŘÍLEŽITOSTI 23. SVĚTOVÉHO DNE
NEMOCNÝCH 11. ÚNORA 2015
Téma letošního roku z knihy Job „Slepému jsem byl okem a kulhavému nohou“ (29,15).
Kolik křesťanů i dnes prokazuje nikoli slovy, ale životem zakořeněným v ryzí víře, že jsou
„slepému okem“ a „kulhavému nohou“! Jsou to lidé, kteří stojí nablízku nemocným, když
potřebují stálou péči a pomoc při umývání, oblékání i jedení. Zvláště když se tato služba
prodlužuje v čase, může se stát namáhavou a zatěžující. Je poměrně snadné sloužit pár dní, ale
je obtížné pečovat o člověka po celé měsíce anebo dokonce roky, i když on už ani není schopen
poděkovat. A přece, jak velká je to cesta k posvěcování! V takových situacích lze počítat se
specifickou blízkostí Pána a zároveň to představuje mimořádnou podporu církvi při jejím
poslání. Doba strávená v blízkosti nemocného je posvátným časem. Je to chválení Boha, jež
nás připodobňuje obrazu jeho Syna, který „nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal
svůj život jako výkupné za všechny“ (Mt 20,28). Sám Ježíš řekl: „Já jsem mezi vámi jako ten,
kdo slouží“ (Lk 22,27).
S živou vírou prosme Ducha Svatého, aby nám dal milost chápat toto často tiché
doprovázení, při němž jsme vedeni, abychom věnovali svůj čas sestrám a bratřím, kteří díky
naší blízkosti a náklonnosti pociťují lásku a útěchu. Jak velká lež se oproti tomu skrývá za
určitými názory, které tolik trvají na „kvalitě života“ a vnucují přesvědčení, že život vážně
postižený chorobou není hoden toho, aby se žil!
Náš svět často zapomíná na zvláštní hodnotu času stráveného u lůžka nemocného, protože
jsme zachváceni spěchem, nadměrnou činností a výrobou a zapomínáme na rozměr nezištnosti,
starosti a péče o druhého člověka. Za takovýmto postojem v podstatě často stojí vlažná víra,
která zapomněla na Pánova slova „pro mne jste to udělali“ (Mt 25,40)
Den 8.2. je 1. Mezinárodním dnem modlitby a reflexe v boji proti obchodu s lidmi a
chce upozornit na tuto formu moderního otroctví. Papež František uvedl: „obchod s lidmi je
zločinem proti lidskosti. Musíme spojit síly, abychom osvobodili oběti a zastavili tento stále
agresivnější zločin, který ohrožuje – kromě jednotlivců – také základní hodnoty společnosti,
mezinárodní bezpečnost a spravedlnost.“ Řeholní sestra Valeria Gandiniová, která se na Sicílii
věnuje prostitutkám uvedla. „Hovořit se ženou, která podstoupila násilí, která nemá svobodu,
na níž neustále dohlížejí pasáci, znásilněnou, koupenou a prodanou a donucenou k mlčení… a
sdílet s ní její pocity, strachy, je něco nepopsatelného. Je to dotýkat se rukama fenoménu
obchodu s lidmi.“ A dále: „Vzpomínám na Lucy, přinucenou osmkrát k potratu. Měla strach,
protože viděla krev tekoucí z kohoutku. A komu to mohla říci? Poznala jsem ženy, které zešílely,
jako Edith. Ta viděla muže, jak za ní lezli oknem, a křičela o pomoc.“
Pasáci a obchodníci, které často všichni známe, včetně policie, zůstávají na svobodě. Policie
čeká, až dívka podá udání, ale ona to nemůže udělat. Má strach o svou rodinu, bojí se
vydírání.“ Podle nejnovějších statistik víme, že obchodování s lidmi podléhá více jak 35
milionů lidí a obchodníkům to vynáší miliardové zisky. V naší zemi je nejvíce obětí evidováno
v Praze, dále v Libereckém a Královéhradeckém kraji. Nejčastějšími formami zůstávají
obchodování s lidmi za účelem sexuálního či pracovního vykořisťování.

