Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
2. NEDĚLE POSTNÍ 1. BŘEZNA 2015
Ježíš oznámil učedníkům, jakou smrtí zemře. Podle Petrovy reakce se zdá, že to moc nechápou a spíš jsou
tím vyděšeni. Ale Ježíš nepotřebuje učedníky vyděsit, pouze je připravit na chvíle, které nadcházejí. Ví, že
Otec má všechno pevně v rukou a že smrt nemá poslední slovo. To však učedníci ještě neznají a bude jim
ještě nějaký čas trvat, než skutečně vírou přijmou, kdo Ježíš opravdu byl a je. Také my jsme na cestě a
také my procházíme těžkými chvílemi. To ale nic nemění na vítězství Pána v našich životech, pokud
zůstaneme věrně poslušni Božího hlasu, který Ježíš reprezentuje

Postní doba je časem rozhodnutí se pro Boha,
který nabízí, že nás povede k plnosti života.
1. čt. - Gn 22,1-2.9.10-13.15-18* Oběť Abraháma je v mnoha ohledech symbolická. Jde o
příběh odehrávající se zhruba v 19. století př. Kr., Abrahám neodmítl nabídnout Bohu syna, a
projevil tak hlubokou víru a oddanost. Totéž ovšem udělá v Kristu Bůh pro člověka!
Žalm - 116 * Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
2. čt. - Řím 8,31-34 * Čteme strhující závěr nejpreciznějšího teologického výkladu svatého
Pavla o ospravedlnění. Bůh vydal za nás svého milovaného Syna podobně jako Abrahám. Ale
Bůh – Kristus – se daruje až do absolutní krajnosti. Jak daleko jde náš Bůh ve své lásce!
Evangelium: Mk 9,2-10 * Pán učedníkům dává zakusit svoji slávu, aby poznali, že předpověď
smrti patří do velkolepé Boží strategie. Hora je odkazem na Sinaj. Oblak v biblické řeči
představuje místo Boží slávy
BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. BŘEZNA 2015
2. neděle postní
1. března

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 2.března
úterý 3. března
středa 4. března
čtvrtek 5.března
pátek 6. března
(1. pátek
v měsíci)
sobota 7. března
3. neděle postní
8. března

Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

7:30 Za farnost
9:00 Za + rodinu Vdolečkovu a
Adamovu
10:30 Za + Vojtěcha Horáka DO a živou
rodinu
15:00 Křížová cesta
17:30 Za+Jaroslava Churého, rodiče a
živ. rodinu
7:00
Na úmysl dárce
17:30 Za živou a + rodinu Pátíkovu
17:00
18:00
18:00
17:00 Křížová cesta
17:30 Za+Františku
Matouškovou,
rodiče a souroz.
16:00 Za dar víry a B. požehn. pro
rodinu Chupíkovu
7:30 Mše svatá
9:00 Za + rodinu Legátkovu a
Holouskovu
10:30 Za farnost
15:00 Křížová cesta (ženy)

PŘIHLÁŠKA NA POSTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU 7. 3. 2015
v kulturním domě v Pačlavicích + poplatek 150,-/ studenti 80,-Kč

Jméno..............................................................Adresa...........................................
.
Vedení nedělních křížových cest: 1.3. ministranti, 8.3. ženy, 15.3. muži,
22.3. mladí, 29. 3. modlitby matek, 3.4. Velký pátek - 12:00 KC na Křéby.
V pátek budou křížové cesty půl hodiny přede mší svatou. V Pačlavicích a
Prasklicích budou křížové cesty v neděli po mši svaté
Pozvání – * Pro všechny koledníky a vedoucí skupinek – Tříkrálové
bruslení 8.3.2015 od 12:00 do 14:00 zimní stadion v Kroměříži. * Postní
duchovní obnova pro děvčata od 18 let, 13.-15.3. klášter Milosrdných sester
v Kroměříži. * Pro všechny mladé - 28.3. Arcidiecézní setkání mládeže v
Prostějově * Knihkupectví AVE, Vodní 59, Kroměříž – pestrá nabídka
duchovní literatury, nížky pro nejmenší, beletrie, křestní roušky, svíce,
růžence…
* V minulém týdnu jsme si měli přečíst evangelium podle Marka. Snad se
vám podařilo udělat si čas a nechali jste Boží slovo vstoupit do svého srdce.
Tento týden se pokusme alespoň jeden růženec obětovat za naši farnost.
Můžete si ho rozdělit do pěti dnů a nebo se večer můžete jít projít po městě, vesnici a pomodlit se za lidi
kolem jejichž domů budete procházet. Není jediný dům, kde by lidé nepotřebovali modlitbu, kde by bylo
vše v pořádku, kde by se obešli bez Božího požehnání… A nebo někoho takového znáte? Svatý Otec nám
často připomíná, že máme zodpovědnost za lidi kolem nás.
V pátek 6.3. navštívím nemocné v našich farnostech

Sbírky v únoru 2015
4. neděle v mez. 1. února
5. ne. v mez 8. února
6. ne. v mez. 15. února - na farnost
1. ne. v postní. 22. února / Haléř sv. P.
Farní ples
+ dary

Morkovice
3824,3383,8903,9700,9100,+500,- dar

Pačlavice
2290,2446,4325,4700,7700,+5000,- dar

Prasklice
1137,660,800,3350,3500,+1300,-dar

Národní eucharisický kongres: EUCHARISTIE A SOLIDARITA. Eucharistie nás vybízí
k vnímavosti a angažovanosti ve vztahu k lidské nouzi, a to k duchovní i fyzické. Jsme
Bohem obdarováni různými dary, jež jsou nám dány ke službě. Láska k bližním vyjádřená
konkrétními skutky ukazuje pravdivost naší lásky k Bohu. Žijeme v bohaté společnosti, a
máme-li mluvit o pravdivosti naší víry, musíme bolestně vnímat chudobu tohoto světa.
Účást na eucharistii nás nutí konat vše pro spravedlnost a společné dobro. Posíleni
eucharistickým pokrmem následujme našeho Pána, který prokazuje lásku až do krajnosti.
Postní duchovní obnova našich farností bude sobotu 7. března 2015 v KD v Pačlavicích.
Přednáší P. Ondřej Jirout, farář v Nákle. Do 1. března 2015 u paní Gremlicové
odevzdejte přihlášku s poplatkem 150,-Kč
Program: 9:00 - zahájení - modlitba růžence světla
9:30 - I. přednáška – meditace
10:30 - II. přednáška - meditace
11:30 - modlitba bolestného růžence
12:00 - oběd, přestávka
13:00 - III. přednáška – meditace
14:00 - křížová cesta
15:30 - adorace ve farním kostele, svátost smíření
16:00 - mše sv. ve farním kostele, závěr duchovní obnovy

