Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7. ÚNORA 2016
Půst je doba výjimečná! Mnohdy se nám stává, že během roku jen s velikým vypětím
nacházíme čas na blízké – partnera, děti, přátele. Proto vyhlížíme např. čas dovolené, kdy
konečně můžeme být spolu. V podobném významu se odehrává i doba postní. Během roku
nám totiž často uniká čas na modlitbu a prostor pro Boha. Proto již více jak sedmnáct set
let církev praktikuje jako přípravu na Velikonoce postní dobu, která má tři sloupy:
modlitbu, půst a almužnu. V postu nejde ani tolik o jídlo, jak se populárně lidé
domnívají. Jde mnohem více o čas, o vytvoření prostoru pro Boha. Právě v období postní
doby jsme pozváni hledat více času na Boha. Zřeknutí se jídla či zábavy má vést k plné
soustředěnosti na Boha ještě jinými prostředky než jen modlitbou. Je to čas přípravy,
vnitřního probuzení, oživení naděje a touhy.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. čt - Iz 6,1-2a.3-8 * Boží svatost je pro starozákonního člověka něčím nad pomyšlení
velikým. Prorok není očištěn proto, aby se mohl svou čistotou chlubit. Je očištěn pro službu,
do které je ochoten vstoupit.
Žalm 138 * odp. Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
2. čt. - 1 Kor 15,1-11 * Zemřel za nás - vstal z mrtvých. To je obsah Pavlovy radostné zvěsti.
První a nejdůležitější výsledek, který z toho vyplývá, je naše vzkříšení.
Evangelium - Lk 5,1-11 * Petr jako rybář na Kristovo slovo udělal to, co by jinak žádný
rozumný rybář neudělal, vyjel totiž na hlubinu ve dne, když v noci, kdy jedině se dalo lovit, nic
nechytil. Proto mu Ježíš svěřuje důležitý úkol – od teď budeš lovit lidi.

BOHOSLUŽBY OD 7. DO 14. ÚNORA 2016
5.

NEDĚLE 7. ÚNORA
NEDĚLE V MEZIDOBÍ

pondělí 8. února
úterý 9. února
středa 10. února
Popeleční středa
DEN PŘÍSNÉHO POSTU

čtvrtek 11.února
P. Marie Lurdské
pátek 12. února
(pomazání nemocných)
sobota 13. února
NEDĚLE 14. ÚNORA

1. NEDĚLE POSTNÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
Morkovice 18:00
Morkovice 7:00
Prasklice
16:30
Pačlavic
17:30
Morkovice 18:30
Pačlavice
9:30
Jezírko
15:00
Morkovice 17:00
Morkovice 17:30
Morkovice
8:00
Prasklice
7:30
Pačlavice
9:00
Morkovice 10:30
Morkovice 15:00

Mše svatá
Za farnost
Za + Pavla Koňaříka, rodiče, souroz. a živ. rod
Za + Pavla Hradečného, rodiče a živ. rodinu
Mše svatá

Mše svatá
Mše svatá
Za + rodiče Květoňovy a za živ. a + rodinu

Mše svatá (domov pro seniory)
Za všechny nemocné z našich farností
Křížová cesta
Za + Josefa Gremlicu a za živou rodinu
Za + rodiče, příbuzné a DO
Mše svatá (pomazání nemocných)
Mše svatá (pomazání nemocných)
Za + Vojtěcha Horáka, DO a živou rodinu
Křížová cesta

Ohlášky: * Vzadu v kostele máte sešitek „MALÝ PRŮVODCE POSTNÍ DOBOU“ Dnes 7.
února ve 14:30 jsou zvány děti a mládež na faru v Morkovicích k dalšímu setkání – tentokrát
na karneval. Nezapomeňte přijít v maskách a určitě něco vyhrajete. Vás rodiče zvu na kafe
(můžete přijít bez masek) Mše svatá na Jezírku bude ve čtvrtek 11. února v 15:00. Děkanátní
setkání mládeže proběhne v sobotu 19.3. 2016 na AG Kroměříž. Bližší informace na
www.mladezkromeriz.signaly.cz

Pomazání nemocných se bude udělovat v našich farnostech:
v Morkovicích pátek 12.2. v Morkovicích při mši svaté,
v Pačlavicích a Prasklicích v neděli 14. února při mši svaté.
Kdo chcete příjmout tuto svátost zapište se v sakristii: jméno, bydliště a rok narození. Svátost
nemocných přijímají vážně nemocní a starší věkem - od 60. Je důležité, aby člověk byl v milosti
posvěcující a přijal eucharistii.
POUŤ DO ŘÍMA 10. – 16. 4. 2016
U PŘÍLEŽITOSTI SVATÉHO ROKU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Odjezd autobusem v neděli 10.4. 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).
Cena 8.500,-Kč a na vstupy je třeba ještě asi 40,- Euro.
Přihlaste se do 10. února na faře nebo tel. 731 621 239 nebo famorkovice@ado.cz
(Zálohu 2.500,-Kč)

Svatý stolec a Moskevský patriarchát s radostí oznamují, že Jejich Svatosti papež
František a Kirill, patriarcha Moskvy a celé Rusi, se z Boží milosti 12. února 2016
setkají na Kubě. Tato schůzka bude historicky první a stane se důležitou etapou ve
vztazích mezi oběma církvemi. Svatý stolec a Moskevský patriarchát vyzývají
všechny křesťany k modlitbě, aby Bůh setkání požehnal a aby přineslo hojné plody.
Sbírky v lednu 2016
Nový rok 1. ledna
neděle 3. ledna
neděle 10. ledna
neděle 17. ledna - sbírka
neděle 24. ledna
neděle 31. ledna

Morkovice
5.430,4.691,4.471,16.276,4.178,3.712,-

Pačlavice
2.589,2.127,1.920,2.960,1.995,2.410,-

Prasklice
1.190,660,940,1100,7.199,480,-

V sobotu 28. května 2016 proběhne Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství do
Krakova. Celé setkání začíná v 9.00. Mše svatá v bazilice Božího milosrdenství bude v 10.30.
Odpolední program od 13.30 se skládá z koncertu, přednášky či adorace. V 15.00 se účastníci
společně pomodlí Korunku k Božímu milosrdenství, následuje návštěva Centra svatého Jana
Pavla II.
Podrobnosti naleznete zde: pout2016.proglas.cz

Hledáme v Bibli
1. Kolik pater měla Noemova Archa? (1. kniha Mojžíšova 6,16)
2. Na kolik dílů si vojáci rozdělili Ježíšův svrchní šat? (Jan 19,23)
3. Jak dlouho zůstala Maria na návštěvě u Alžběty? (Lukáš 1. kap.)

