Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 17. LEDNA 2016
Ve dnech 18. – 25. ledna 2016 se koná Týden modliteb za jednotu křesťanů. Tento týden je
odezvou na Ježíšovu tzv. velekněžskou modlitbu, ve které prosil „aby všichni byli jedno“
Hledání jednoty mezi křesťany se projevuje především tím, že toužíme po zachování této
jednoty a že se za ni modlíme. Toto naše hledání má oči upřené na Ježíše, který položil život za
to, aby zde bylo „jediné stádo a jediný pastýř“ (Jan 10,16), a který se modlil za to, aby „všichni
byli jedno“ (Jan 17,21). Křesťané mohou s radostí a vděčností potvrdit: „Mnohem silnější je to,
co nás spojuje, než to, co nás rozděluje.“ A protože jednota je darem, je vhodné, aby se
křesťané modlili za jeho udělení společně.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt. – Iz 62,1-5 * Návrat a obnova slávy Jeruzaléma, návrat bohoslužby, to vše je viděno
nejen jako radost pro izraelský národ, ale i jako projev Boží moci, slávy a věrnosti, který bude
ukázán i dalším národům
Žalm 95 * odp. Vypravujte mezi všemi národy o Hospodinových divech
2. čt. - 1 Kor 12,4-11 * Lidé mají dary rozmanité, nelze je ale dělit na významnější a méně
významné a podle nich dělit i křesťany. Dary vycházejí z jednoho zdroje, z Ducha Božího a
vedou k jednomu cíli, k životu v Bohu.
Evangelium - Jan 2,1-12 * V Káně se odehrává první znamení (zázrak), které zjevuje Ježíšovu
slávu, tj. moc a božskou důstojnost. Avšak tato sláva se plně zjeví na kříži (13,31). A další
postřeh: hojnost vína, a to dobrého, je znamením věku mesiánského.

BOHOSLUŽBY OD 10. DO 17. LEDNA 2016
Prasklice
7:30 Mše svatá
NEDĚLE 17. LEDNA.
Pačlavice
9:00 Za farnost
2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Morkovice
Morkovice

10:30 za dar víry,B.požehnání a ochranu P. Marie
17:30 Za + rodiče Okálovy a živou rodinu

Morkovice
Morkovice

7:00
17:30

Mše svatá

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
pátek 22. ledna
Morkovice
sobota 23. ledna
Morkovice
Prasklice
NEDĚLE 24. LEDNA.
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pačlavice
Morkovice

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

Mše svatá
Mše svatá
adorace
Na poděkování za dar života
Za + Vladimíra Hanáka a manželku
Za farnost
Mša svatá
Za živou a + rodinu Pektorovu

pondělí 18. ledna
Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů
úterý 19. ledna
středa 20. ledna
sv. Fabiána a Šebestiána
čtvrtek 21.ledna
sv. Anežky Římské

Na poděkování za dar zdraví

Ohlášky: * DNES JE SBÍRKA NA FARNOST. Farní ples bude v sobotu 23. ledna 2015

v kulturním domě v Pačlavicích všechny vás zvu a chci poprosit, aby jste si udělali čas na
společné setkání na plese, a také aby jste pamatovali na dar do tomboly. Lístky je možno
obědnat u paní Gremlicové. Ekumenická bohoslužba bude v našem kostel v pondělí 25.
ledna v 17:30, kázání přednese farář ČSSH, bratr Mgr. Marek Ryšánek. Farnost Šternberk
zve na Hromniční pouť matek v sobotu 6.2. 2016, hlavním celebrantem je arcibiskup Jan
Graubner. Při Tříkrálové sbírce se vybralo v Morkovicích – 50.937,-Kč; v Pačlavicích –
9.257,- Kč; v Prasklicích 10.004,-Kč; ve Lhotě 4.020,-Kč; v Pornicích - 5.578,-Kč a
v Osičanech – 3.728,-Kč. Všem koledníků i vám všem kteří jste přispěli veliké
poděkování

FARNÍ PLES
23. ledna 2016 KD Pačlavice
Hraje dechová hudba Morkovčanka a DJ Chosé
Půlnoční překvapení
Taneční a pěvecké vystoupení
Vstupné: 100,-Kč
Papež František píše poselství adresované starším dětem ve věku 13 – 16 let, kterým je v
rámci Svatého roku milosrdenství věnována IV. neděle velikonoční.
Vybízí chlapce a děvčata, aby využili Svatého roku a uvědomili si, co znamená být Božími
dětmi. „Chtěl bych vás zavolat jednoho po druhém, zavolat vás jménem, jak to Ježíš činí
každý den...“ – píše papež. –Jubileum starších školáků nese motto „Růst v milosrdenství
jako Otec“. Jak Svatý otec vysvětlil, znamená to mít odvahu ke konkrétní a nezištné lásce,
být odvážný v rozhodnutích a budovat každý den svět pokoje.
„My křesťané jsme nebyli Pánem vyvoleni pro maličkosti, jděte vždy dál, směřujte k
velkým věcem,“ pobízí papež.
Dobře se zamyslete nad touhami, které předložíte
Ježíši ve svátosti smíření a v eucharistii, kterou
budeme společně slavit. Až budete procházet Svatou
branou, pamatujte na to, že se snažíte učinit svůj život
svatý, sytit se evangeliem a eucharistií, které jsou
Slovem a Chlebem života, abyste mohli budovat
spravedlivější a bratrštější svět,“ končí papež
František poselství starším školním dětem.

Hledáme v Bibli
1. S kolika oblázky do praku šel David skolit Goliáše? (1. Samuelova 17,40)
2. Kolika džbány nechal Eliáš polévat svou zápalnou oběť? (1.Královská 18,34)
3. Kolik týdnů zůstal Pavel v Jeruzalémě u Petra? (list Galaťanům 1. kap.)

