Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
4. NEDĚLE POSTNÍ 15. BŘEZNA 2015
Dnešní neděle se latinsky nazývá Laetare, což znamená
„radostná“ nebo „veselá“. Liturgie dnešní neděle nám
postavila před oči samotný motiv a zdroj naší radosti: Bůh
nás miluje! Druhé čtení: „Nekonečně milosrdný Bůh nás
miloval svou velikou láskou, a když jsme byli mrtví pro své
hříchy, přivedl nás k životu zároveň s Kristem.“Evangelium:
„Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného
Syna.“ Bůh nás miluje! – To je skutečně ta nejprostší věta,
jakou si vůbec můžeme představit - přináší však tu
nejobsáhlejší myšlenku, kterou vůbec může člověk uchopit.

Pane, konej se mnou, co umíš a chceš;
vím totiž, že jsi milující. (sv. Augustin)
1. čt. – 2 Kron 36,14-16.19-23* Úryvek knihy vystihuje dobu mezi roky 612–586 př. Kr., kdy
se Judsko po skvělém ekonomickém i náboženském rozkvětu zřítilo do politických bojů mezi
Egyptem a nově vzniklou říší Babylóňanů. Izrael je nakonec vypleněn Babylóňany.
Žalm - 137 * Vyslyš nás, Pane, a vysvoboď nás.
2. čt. – Ef 2,4-10 * Všimněme si velmi jasné vazby mezi Boží milostí, spásou a našimi skutky,
které jsou plodem všech, kteří zakusili vykoupení.
Evangelium: Jan 3,14-21 * Janovo evangelium obsahuje několik křestních katechezí. Jednou z
nich je rozhovor Ježíše s Nikodémem v třetí kapitole Janova evangelia. Právě v tomto textu
zaznívají asi vůbec nejznámější slova shrnující naši víru.
* Dnes 15.3. je sbírka na farnost
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4. neděle postní
15. března

pondělí 16.března
úterý 17. března
středa 18. března
čtvrtek 19.března
Slavnost sv. Josefa
pátek 20. března
sobota 21. března
5. neděle postní
22. března

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

7:30
9:00
10:30
15:00
17:30
17:30
18:00
17:00
18:00
17:00
17:30
8:00
7:30
9:00
10:30
15:00

Mše svatá
Za farnost
Za + rodiče Horákovy, 2 syny a živ. rodinu
Křížová cesta (muži)
Za rodiče Skřítkovy, syna a živ. rodinu
Za Ludmilu Marečkovu, dceru a DO
mše svatá
Mše svatá
Za + Josefa Křepelku
Křížová cesta
Za rodiče a sourozence
za + Františku Matouškovou, rodiče a souroz.
Za farnost
Mše svatá
Za dar života, za živ. a + rodinu Holečkovu
Křížová cesta (mladí)

Vedení nedělních křížových cest: 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 mladé - 28.3. Arcidiecézní setkání mládeže v Prostějově
Motto setkání: "Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha." (Mt 5,8)
Pro koho? Pro všechny mladé lidi, doporučená věková hranice tohoto setkání je 14 – 30 let.
Kde se program uskuteční? Hlavní společný sobotní program se uskuteční ve Společenském
domě Prostějov Jaký je harmonogram setkání? Program oficiálně začíná v 10:00 na podiu
sálu v KaSu. Nebude chybět svědectví a především katecheze otce arcibiskupa. Oběd bude z
vlastních zásob. V odpoledním bloku se můžete těšit na nabídku přednášek, workshopů,
koncertu, modlitby či divadelního vystoupení. Celé setkání bude ukončeno mší svatou v 15:00,
kterou bude celebrovat náš otec arcibiskup Jan. Předpokládaný konec je naplánován na 16:30.
Účastnický příspěvek: 50 Kč – bude vybírán při registraci po příjezdu. Na tuto akci se
nepřihlašuje. Karimatky na sezení s sebou!!!
* Podařilo se vám tento týden udělat si v této uspěchané době více času na své blízké? Dnešní
radostná neděle nám může být inspirací pro následující týden. Udělějme někomu radost, třeba
přípravou dobré večeře, uklízeným pokojem, napsáním zprávy někomu, koho jsme dlouho
neviděli, návštěvou… Těch příležitostí je za každý den mnoho. A také se pokusme všímat si
těch, kteří budou chtít radost udělat nám i to je důležité – dívat se kolem sebe, umět poděkovat.
Postní almužna – připomínám postní aktivitu, krabičky s dary se budou odevzdávat v kostele ve
Svatém týdnu.

Velikonoční svatá zpověď bude na Květnou neděli 29. 3. 2015
v Pačlavicích od 14:00 a v Morkovicích od 15:30
19. března, svátek svatého Josefa - Označení sv. Josefa výrazem „spravedlivý“ podává jeho
celkový obraz a zároveň ho řadí mezi velké postavy Starého zákona –
počínaje Abrahámem, spravedlivým. Můžeme-li říci, že formu
zbožnosti, kterou před sebou máme v Novém zákoně, vystihuje a
shrnuje výraz „naplněný vírou“, pak ve Starém zákoně vystihu je
celek života podle Písma svatého pojem „spravedlivý“.
Podobá se stromu… Klasický obraz „spravedlivého“ skýtá žalm č.1.
Můžeme jej brát takříkajíc jako duchovní portrét svatého Josefa.
Spravedlivý je podle žalmu člověk, který žije v živém doteku s
Božím slovem, „má zalíbení v Hospodinově zákoně“. Podobá se stromu
zasazenému u vodních toků, který ve svůj čas nese plody. Vodními
toky, z nichž se vyživuje, je přirozeně míněno živé Boží slovo, do něhož
zapouští kořeny svého bytí. Boží vůle mu není jen zvnějšku uloženým
zákonem, nýbrž radostí. Zákon se mu sám od sebe stává evangeliem,
radostným poselstvím, protože jej čte v osobní, láskyplné oddanosti
Bohu a takto se jej učí žít z nitra a rozumět mu.
Vnitřní bdělost pro Boha Autor Matoušova evangelia na závěr příběhu o Mariině početí
z Ducha svatého uvádí, že Josef vstal a udělal, co mu anděl Páně přikázal. Vzal Marii k sobě
jako svoji ženu, ale „nepoznal“ ji, dokud neporodila syna. Tak se ještě jednou zdůrazňuje, že
syn byl zplozen ne jím, ale Duchem svatým. A nakonec evangelista připojuje: „A dal mu
jméno Ježíš.“ Josef se nám tu znovu zcela prakticky ukazuje jako „spravedlivý“: jeho vnitřní
bdělost pro Boha, která mu dovoluje přijmout poselství a porozumět mu, ústí zcela přirozeně v
poslušnost. Jestliže předtím rozvažoval o svých vlastních možnostech, teď ví, jak má konat
správně. Jako spravedlivý následuje Boží pokyny. Vystupuje zde do popředí osobní charakter
spravedlnosti – spoléhání se na Boha, které dává člověku naději. Benedikt XVI.

