Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 24. LEDNA 2016
Rozdělení křesťanů má svou pravou a poslední příčinu v hříchu člověka... Proto
opravdový ekumenismus není možný bez vnitřního obrácení. Smíření má tedy dvojí rozměr:
především smíření s Bohem a pak smíření s bližními...
Je to Duch svatý, který lidi přivádí k vzájemnému porozumění a přijetí, k tomu, abychom se
poznávali jako synové Boží a bratři na cestě ke stejnému cíli, k věčnému životu, k tomu,
abychom hovořili stejným jazykem přes všechny kulturní a rasové rozdíly. (sv. Jana Pavla II.)
Otče prosím, aby všichni byli jedno, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal. (Jan 17,18-21)
Vybízíme vás k lásce nejenom k sobě navzájem, ale i k těm, kteří jsou od nás odloučeni. Jsou to
naši bratři a přestali by jimi býti až tehdy když by přestali říkat: „Otče náš“. (sv. Augustin)
ČÍM VÍCE SE PŘIMKNEME K JEŽÍŠI, TÍM VÍCE SI BUDEME BLÍZKO NAVZÁJEM
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Neh 8,2-4a.5-6.8-10 * Slavnost nového začátku – v 5. stol. př. Kr. se po více jak 100 letech
podaří obnovit jak chrám, tak i vlastní slavení bohoslužeb.
Žalm 19 * odp. Tvá slova, Pane, jsou duch a jsou život
2. čt. - 1 Kor 12,12-30 * Nesrovnalosti v komunitě přiměly svatého Pavla, aby pečlivě
vysvětlil, jak se jednotliví lidé vzájemně doplňují, a stejně pracuje i Duch svatý v nás. Každému
dává jiný dar.
Evangelium - Lk 1,1-4; 4,14-21 * Tento úryvek je složen ze dvou částí – úvod k Lukášovu
evangeliu, kde autor popisuje důvod sepsání, komu celé toto dílo píše i metodu, jak pracoval. A
pak přeskočíme tři kapitoly – Ježíšovo dětství, událost křtu i pokušení na poušti. Nyní Ježíš
veřejně vystupuje v moci Ducha, jak dokládá i citace proroka

BOHOSLUŽBY OD 24. DO 31. LEDNA 2016
Prasklice
7:30 Za farnost
NEDĚLE 24. LEDNA.
Pačlavice
9:00 Mše svatá
3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Morkovice
Morkovice

10:30 Za živou a + rodinu Pektorovu
17:30 Ekumenická bohosližba slova

Morkovice

17:30

Poděkování za dar života a prosba o Boží
požehnání

Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
pátek 29. ledna
Morkovice
sobota 30. ledna
Morkovice
Prasklice
NEDĚLE 31. LEDNA.
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pačlavice
Morkovice

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

Za + manžele Bílkovy a živou rodinu
Mše svatá
Mše svatá
adorace
Prosba za dar zdraví duše a i těla

pondělí 25. ledna
Obrácení sv. Pavla
úterý 26. ledna
sv. Timoteje a Tita
středa 27. ledna
čtvrtek 28.ledna
sv. Tomáše Akvinského

Za + P. Bohumila Štěpánka rodiče a sourozence

Mše svatá
Mša svatá
Za farnost

Ohlášky: * Ekumenická bohoslužba bude v našem kostel v pondělí 25. ledna v 17:30, kázání
přednese farář ČSSH, bratr Mgr. Marek Ryšánek. Triduum – Modlitby matek v kostele
v Morkovicích v pátek 29.1. po mši svaté; v sobotu 30.1 v 16:00 a v neděli po mši svaté.
Farnost Šternberk zve na Hromniční pouť matek v sobotu 6.2. 2016, hlavním celebrantem je
arcibiskup Jan Graubner. Děkanátní setkání mládeže proběhne v sobotu 19.3. 2016 na AG
Kroměříž. Bližší informace na www.mladezkromeriz.signaly.cz. Jarní prázdniny pro děti na
Arše v Rajnochovicích – informace na archa.rajnochovice@centrum.cz Děkuji všem, kteří jste
pomáhali s organizací farního plesu a také vám všem, kteří jste se zúčastnili
ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST MORKOVICE POŘÁDÁ
POUŤ DO ŘÍMA 10. – 16. 4. 2016
U PŘÍLEŽITOSTI SVATÉHO ROKU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Cena 8.500,-Kč

Odjezd autobusem v neděli 16.4. odpoledne, noční přejezd, v pondělí dopoledne příjezd
do Říma a ubytování v poutním domě Velehrad. Součástí pouti je putování ke Svatým
branám v římských bazilikách, prohlídka města, středeční generální audience sv. Otce na
náměstí sv. Petra, návštěva Kalixtových katakomb, prohlídka Colossea, Panteonu,
baziliky sv. Klimenta…(program bude v blízké době upřesněn), Odjezd z Říma v pátek
odpoledne. Návrat do Morkovic v sobotu dopoledne.
Cena zahrnuje dopravu a ubytování - 4 noci s polopenzí (snídaně a večeře).
Na vstupy je třeba ještě asi 40,- Euro.
Přihlaste se do 10. února na faře nebo tel. 731 621 239 (Zálohu 2.500,-Kč)
Duchovní doprovod: P. Jan Ston
Obrácení svatého Pavla
Pavel (Šavel) byl horlivým zastáncem své židovské víry, tak
horlivým, že pronásledoval ty, které považoval za odpadlíky –
první křesťany. Pak se ale v jeho životě odehrála prudká
změna. Na cestě do Damašku ho něco srazilo z koně.
Obklopilo ho pronikavé světlo a slyšel jakýsi hlas. Tato událost
odstartovala dění, ve kterém se ze Saula stal Pavel –
snad nejvýraznější apoštol křesťanských počátků. Neztratil nic
ze svého nadšení, ale nikdy se už neuchýlil k násilí.
Býváme velmi ostražití, když někdo podstatně změní své
životní preference a směřování. Nemáme rádi ty, kteří tak
zvaně převlékají kabáty. Je nám to proti mysli, zvlášť když je
tato změna motivována osobním prospěchem. U Pavla taková prospěchářská motivace jistě
nepůsobila. Po létech mohl pravdivě napsat: „ve vězení jsem byl vícekrát, ran jsem užil do
sytosti, smrti jsem často hleděl do tváře … byl jsem pětkrát odsouzen ke čtyřiceti ranám bez
jedné, třikrát jsem byl trestán holí, jednou jsem byl kamenován, třikrát jsem s lodí ztroskotal,
noc a den jsem jako trosečník strávil na širém moři…“ Ne, Pavel nebyl tím, kdo si vybírá co je
moderní co mu přineslo obdiv druhých. Na své nové cestě tento muž lidsky dozrál. Dospěl
k tomu, co má v životě člověka opravdovou cenu: „Kdybych mluvil jazyky lidskými i
andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon.“

Hledáme v Bibli
1. Jak dlouho ukrývala matka malého Mojžíše, než ho položila v ošatce do řeky Nil?
(2. kniha Mojžíšova 2,2)
2. Kolika synů měl Job, než ho postihlo neštěstí? (kniha Job 1,2)
3. Kolik vepřů se vrhlo do moře, když do ních vstoupili zlí duchové? (Marek 5. kap.)

