Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
3. NEDĚLE POSTNÍ 8. BŘEZNA 2015
Desatero se podstatně liší od všech ostatních příkazů - je pro nás
cestou ke svobodě. A pokud by to ještě někomu jasné nebylo,
pak se snad stačí podívat do vlastního života i do života světa v
delších obdobích. Vidíme, že tam, kde člověk jedná naopak,
proti smyslu příkazů Desatera, nevznikne z toho nikdy větší
trvalá svoboda, ale naopak, svoboda se ztrácí a nesvoboda
člověka, byť skrytá, roste.

Já jsem Pán, Tvůj Bůh. Chci, abys žil svobodně.
1. čt. - Ex 20,1-17* Čteme Desatero.Text má formu smlouvy, kde napřed Bůh prezentoval,
kým je, a nabídl své doprovázení Izraeli (19. kapitola) a nyní vyjadřuje své podmínky, za
kterých bude Izrael chránit a provázet.
Žalm - 19 * Pane, ty máš slova věčného života.
2. čt. – 1.Kor 1,22-25 * První list Korinťanům je řadou odpovědí na otázky, zřejmě
položené v nějakém listu. Na začátku své odpovědi se Pavel nejprve musí sám obhájit,
protože komunita se začala štěpit na příznivce a odpůrce autora.
Evangelium: Mk 9,2-10 * Janovo evangelium je koncipováno velice symbolicky. Hned
po zprávě o počátku Ježíšova veřejného vystoupení v Káně Galilejské přichází scéna
očištění chrámu. Jan začíná slovy o blízkosti Velikonoc, o Ježíšově horlivosti a především
o proroctví ukřižování a zmrtvýchvstání.

BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. BŘEZNA 2015
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Mše svatá
Za + rodinu Legátkovu a Holouskovu
Za farnost
Křížová cesta (ženy)
Za + Františka Župky a rodiče
mše svatá nebude
mše svatá nebude
Mše svatá
Za * a + rodinu Sklenářovu, Judasovu a
Jablunkovu a DO
Křížová cesta
Za + rodiče Krejčí, syna a DO
mše svatá
Na poděkování za dar manželství
Mše svatá
Za farnost
Za + rodiče Horákovy, 2 syny a živ. rodinu
Křížová cesta (muži)

Vedení nedělních křížových cest: 8.3. ženy, 15.3. muži,
22.3. mladí, 29. 3. modlitby matek, 3.4. Velký pátek - 12:00
KC na Křéby. V pátek bude křížová cesta 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 - dnes 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
* Podařilo se vám pomodlit růženec za naší farnost? Jestli ano, tak vám děkuji. Máme být

světlem světa a solí země, ale bez modlitby to nepůjde. Máme mluvit s druhými o Bohu,
ale ještě před tím máme mluvit s Bohem o našich blízkých a to mohla být právě modlitba
za lidi v našem okolí. Tento týden se pokusme udělat si více času na své nejbližší – vy
manželé na sebe navzájem, vy rodiče na své děti, vy děti na své rodiče… Zkusme vypnout
televizi a jen tak být s nimi, naslouchat jim, dát jim kus svého času…
*Moc děkuji vám všem, kteří jste pomohli s organizací ducovní obnovy v Pačlavicích a
také děkuji i vám, kteří jste si udělali čas a zúčastnili jste se.
*Příští neděle 15.3. je opět třetí v měsíci a bude sbírka na farnost

Velikonoční svatá zpověď bude na Květnou neděli 29.3. 2015
v Pačlavicích od 14:00 a v Morkovicích od 15:30
Papež František nám v této postní době nabízí trojici kroků, kterými se Boží lid může
obnovit natolik, aby neupadl do lhostejnosti a uzavřenosti. Svatý otec se obrací nejprve k
církvi, poté k farnostem a církevním společenstvím a konečně k jednotlivým věřícím.
„Trpí-li jeden úd, trpí s ním všechny ostatní údy“ (1 Kor 12,26). V těle církve není
místo pro lhostejnost, která se tak často zmocňuje našich srdcí. Církev svým učením a
zejména svým svědectvím přináší Boží lásku, která zlomila smrtící uzavřenost do
vlastního já.
„Kde je tvůj bratr?“ (Gn 4,9), obrací se papež k farním a církevním společenstvím.
Jsme skutečně tělem, které pečuje o své nejslabší, chudé a nepatrné členy? Nebo se
utíkáme do všeobecnosti lásky, která se angažuje daleko ve světě, avšak zapomíná na
žebráka Lazara před vlastními dveřmi (Lk 16,19-31)? V každém bližním můžeme vidět
bratra či sestru, pro které Kristus zemřel a vstal z mrtvých. Tito bratři a sestry jsou darem
pro církev a celé lidstvo. Jak bych si přál, říká papež, aby se naše společenství stala
ostrůvky milosrdenství v moři lhostejnosti.
„Posilněte své srdce“ (Jak 5,8), doporučuje papež všem jednotlivým věřícím a ptá se:
Co dělat, abychom se nedali vtáhnout do víru děsu a bezmoci, které jsou plodem děsivých
zpráv a výjevů lidského utrpení? Svatý otec radí ke třem postojům: za prvé, k modlitbě ve
společenství s pozemskou a nebeskou církví, a za druhé ke konkrétním gestům lásky. A
za třetí, pro nás utrpení druhých lidí znamená výzvu k obrácení. Jestliže totiž budeme
pokorně prosit o Boží milost a přijmeme omezenost vlastních možností, posílíme svou
důvěru v nekonečné možnosti Boží lásky.
Prožívejme postní dobu jako formaci srdce, opakuje papež. Milosrdné srdce není
slabé. Kdo chce být milosrdný, potřebuje srdce silné a pevné, uzavřené pokušiteli, avšak
otevřené Bohu.

