Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 10. LEDNA 2016
Křest je tajemství světla. „Ty jsi můj milovaný Syn,“ pronesl Otcův hlas při Kristově křtu.
Skrze křest jsme všichni synové a dcery světla. Na toho, kdo přijímá křest, sestupuje v plnosti
Duch Svatý. Křest v sobě rozvíjíme skrze víru, kterou kultivujeme, skrze naději, kterou
posilujeme, skrze lásku, kterou uvádíme v život. Všichni jsme synové a dcery Otce, jenž nás
miluje. Vydávejme o tom svědectví!
Vzpomeň si na datum svého křtu. Vyhledej ho. A řekni si, že právě ten den pro tebe začalo
nesmírné duchovní dobrodružství, začal v tobě proudit život církve.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt. – Iz 42,1-4.6-7* Tento text vznikl v době největšího útlaku v babylonském zajetí v 6. stol.
př. Kr. a právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. Jak jeho záchrana bude
vypadat?
Žalm 29 * odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
2. čt. - Sk 10,34-38* Apoštol Petr se dostane do domu pohanského setníka Kornelia, který
zatoužil poznat víru. Když Petr slyší, že Bůh jedná v srdcích těchto pohanů, plný radosti
vypráví, jak to všechno s Ježíšem začalo…
Evangelium - Lk 3,15-16.21-22* Všichni synoptici (Mt, Mk, Lk) uvádějí scénu Ježíšova křtu.
Pán takto zahajuje svoji misi záchrany a své veřejné vystoupení! Protože se zde objevuje celá
Nejsvětější Trojice, bude tedy také dílo záchrany dílem celé Trojice.

Ohlášky: * Dnes v neděli 10. ledna v 15:00 je Tříkrálový koncert v kostele v Morkovicích,

učinkují žáci a učitelé ZUŠ, dobrovolné vstupné bude použito na restaurování soch ze
zvoničky ve Slížanech. V úterý 12. ledna v 18:00 v sále ZUŠ Morkovice bude divadelní
představení o svatém Františku z Assisi. František blázen Farní ples bude 23. ledna 2015
v kulturním domě v Pačlavicích - chci vás poprosit, aby jste si udělali v lednu čas na
společné setkání na plese, a také aby jste pamatovali na dar do tomboly. Farnost Šternberk
zve na Hromniční pouť matek v sobotu 6.2. 2016, hlavním celebrantem je arcibiskup Jan
Graubner. Příští neděli bude sbírka na farnost

Křestní svíce

Každý člověk je zábleskem naděje pro tento svět. Obřad křtu to vyjadřuje
zapálením křestní svíce od paškálu a jejím podáním pokřtěnému. Křest
chce náš pohled otevřít, abychom si uvědomili, že s každým dítětem
přichází do tohoto světa nové světlo. Ne nadarmo si naši předkové
představovali, že při narození každého člověka vychází na nebi nová
hvězda, jež svítí všem lidem. Každý člověk může přispět k tomu, aby byl
svět prozářenější a přívětivější. Je naším nejhlubším povoláním, abychom
ozařovali oči lidí kolem sebe a abychom do jejich vychladlých srdcí
vnášeli trochu tepla.
Prvotní církev nazývala křest fotismos, osvícení. Křest nám tak ukazuje
nejen to, že nám s každým dítětem přichází do tohoto světa nové světlo,
nýbrž že dítě samo je ozářeno věčným světlem Božím. Prvotní církev vždy
chápala uzdravení slepého od narození, o kterém se píše v Janově
evangeliu (srov. Jan 9,1-12), jako křestní příběh. Ve křtu se nám otevírají
oči a vidíme vlastní skutečnost. Přesně to vystihla legenda o svaté Otýlii: od narození slepá
žena prohlédne při křtu. Křest osvětluje naše oči, abychom v sobě rozpoznali světlo Boží.

BOHOSLUŽBY OD 10. DO 17. LEDNA 2016
NEDĚLE 10. LEDNA
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

pondělí 11. ledna
úterý 12. ledna
středa 13. ledna

čtvrtek 14.ledna

pátek 15. ledna

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za pomoc Boží pro Ivanu Šebkovu, Petru
Lajznerovu a jejich blízké
17:30 Na poděkování za 50 let života
7:00 Mše svatá
17:30 Mše svatá (pouť do Filipova)
9:30 Mše svatá (Domov pro seniory)
17:30 Za + Marii Borovičkovu, manžela, 2 zetě,
rodiče a sourozence
17:00 Mše svatá
18:00 Mše svatá
18:00 adorace
17:30 Za + P. Karla Hradilíka, rodiče a DO
(po mši svaté adorace za mládež)

Morkovice
Prasklice
NEDĚLE 17. LEDNA.
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pačlavice
Morkovice
sobota 16. ledna

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

Pohřeb pana Oldřicha Churého
Mše svatá
Za farnost
za dar víry,B.požehnání a ochranu P. Marie

Divadelní představení

FRANTIŠEK BLÁZEN
v Morkovicích 12.1. 2016 v
18:00 v sále ZUŠ Morkovice
Vyprávění o životě a smrti velkého
showmana a světce
Františka z Assisi.
Vypráví, zpívá, hraje, stepuje a
bubnuje Jan Horák.
Délka představení cca 80 minut.
Vstupné: dospělí 100,- a děti 30,Hledáme v Bibli
1. Jak dlouho trvala tma - předposlední z egyptských ran? (2. Mojžíšova 10,22)
2. Na kolika stupních Šalomounova trůnu stály sochy lvů? (1.Královská 10,20)
3. Kolik z deseti uzdravených malomocných se vrátilo Ježíši poděkovat? (Lukáš 17. kap.)

