Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

1. NEDĚLE POSTNÍ 14. ÚNORA 2016
KŘÍŽOVÁ CESTA - proč v křížové cestě rozjímáme i nad zastaveními, která nejsou doložena
svědectvím Písma. Odpověď je prostá: sám lidský život vytvořil tato zastavení, ve kterých lidé
nechtěli zůstat sami. Dnes už nejsme schopni zrekonstruovat Ježíšovu cestu od Piláta až na
Golgotu přesně krok za krokem. Ale zastavení, která vytvořila křesťanská tradice, jsou
vyjádřením víry, že Ježíš je s námi v každé situaci, i když to necítíme, a že může všechny těžké
chvíle našeho života proměnit svou mocnou přítomností.
Modlitba křížové cesty je tedy příležitost, abychom Ježíše na své vlastní cestě rozpoznali; ne
jako toho, kdo stojí mimo nás, kdo sleduje, jak ji zvládáme, ale jako toho, kdo žije, raduje se a
trpí v nás. Je to příležitost pro setkání s ním ve vlastním srdci, které často bývá životními
trápeními sevřené, neschopné přijmout lásku Boží ani lidskou.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------

1. čt - Dt 26,4-10 * Náš text představuje tzv. dějinné credo – vyznání víry na základě toho, co
otcové s Bohem zažili.
Žalm 91 * odp. Buď se mnou, Pane, v mé tísni.
2. čt. - Řím 10,8-13 Jsme ospravedlněni skutky Zákona nebo na základě víry v Ježíšovo
vykoupení? Náš text formou výzvy opakuje základní přesvědčení, jak dojít ospravedlnění před
Bohem.
Evangelium - Lk 4,1-13 * Po křtu v Jordánu je Ježíš podroben zkoušce věrnosti Bohu. Ďábel
testuje, nakolik Ježíš zneužije svého postavení Syna Božího, nakolik je ovládán žádostivostí a
mocichtivostí.

BOHOSLUŽBY OD 14. DO 21. ÚNORA 2016
NEDĚLE 14. ÚNORA

1. NEDĚLE POSTNÍ
pondělí 15. února
úterý 16. února
středa 17. února
čtvrtek 18.února

pátek 19. února
sobota 20. února
NEDĚLE 21. ÚNORA

2. NEDĚLE POSTNÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
15:00
----Morkovice 18:00
----Pačlavice 17:00
Prasklicve 18:00
Morkovice 19:00
Morkovice
17:30
Morkovice 17:30
Prasklice
7:30
Pačlavice
9:00
Morkovice 10:30
Morkovice 15:00

Mše svatá (pomazání nemocných)
Mše svatá (pomazání nemocných)
Za + Vojtěcha Horáka, DO a živou rodinu
Křížová cesta (muži)
Za živou a + rodinu Dostálkovu

Křížová cesta
Křížová cesta
Na poděkování za dar víry a zdraví
Křížová cesta
Na poděk. Za dar života s prosbou o B.P.
Mše svatá
Mše svatá
Za živou a + rodinu Hájkovu a DO
Křížová cesta (centrum pro rod. Kroměříž)

Ohlášky: *Příští neděli je SBÍRKA HALÉŘ SVATÉHO PETRA. Děkuji všem mladým,
kteří připravili minulou neděli na faře v Morkovicích karneval a hry pro děti.
V Morkovicíh vzadu na nástěnce – postní cesta – příležitost pro každého z nás zapojit se a
kousek se posunout na cestě k Bohu. Tento týden budu na dovolené, když budete
potřebovat službu kněze obraťte se na pana faráře P. Mariusze Karkoszku ze Zborovic.
Tel. 733 742 100. Příští neděli 21.2. po křížové cestě zve děti, mladé i rodiče na faru paní
Markéta Matlochová z centra pro rodinu, kde si budete moci něco sami vyrobit. Děkanátní
setkání mládeže proběhne v sobotu 19.3. 2016 na AG Kroměříž. Bližší informace na
www.mladezkromeriz.signaly.cz FARNÍ TÁBOR pro děti od 1.do 9. třídy bude 6.13.srpna na faře v Charvátech u Olomouce, cena 1850,-Kč
Přihlášky v sakristii, bližší informace na nástěnce.
Vyúčtování farního plesu 2016: Morkovice 10.400,- Pačlavice 8.400,- Prasklice 5.800,Vedení nedělních křížových cest: 14.2. muži, 21.2. centrum
pro rodinu z Kroměříže, 28.2. ministranti, 6.3. modlitby
matek, 13.3. mladí, 20.3. ženy, 25.3.Velký pátek - 12:00 KC
na Křéby. V pátek jsou křížové cesty půl hodiny přede mší
svatou. V Pačlavicích a Prasklicích budou křížové cesty
v neděli po mši svaté
V sobotu 28. května 2016 proběhne Národní pouť ve Svatém roce milosrdenství do
Krakova. Celé setkání začíná v Krakově od 9.00, mše svatá v bazilice Božího milosrdenství
začíná 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.
Jednodenní pouť výjde asi na 1000,- Kč, kdo by jste měli zájem, nahlaste se v sakristii,
aby se případně objednal autobus. Podrobnosti naleznete na: pout2016.proglas.cz
Apoštolská nunciatura v České republice sděluje, že
Svatý otec, papež František dnes, 12. února 2016,
jmenoval biskupem plzeňské diecéze Monsignora
Tomáše HOLUBA, generálního sekretáře České
biskupské konference, a děkana Kolegiátní kapituly na
pražském Vyšehradě. Nový pastýř plzeňské diecéze se
narodil 16. srpna 1967 v Jaroměři a pochází z farnosti v
Červeném Kostelci (z královéhradecké diecéze).
Kněžské svěcení přijal 28. srpna 1993 v Hradci
Králové.

POUŤ DO ŘÍMA 10. – 16. 4. 2016
U PŘÍLEŽITOSTI SVATÉHO ROKU BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Cena 8.500,-Kč zahrnuje dopravu a ubytování - 4 noci s polopenzí (snídaně a večeře).
Na vstupy je třeba ještě asi 40,- Euro. Je možné se ještě přihlaste na faře nebo tel.
731 621 239 nebo famorkovice@ado.cz (Zálohu 2.500,-Kč)

Hledáme v Bibli
1. Kolik dcer měl soudce Jiftách? (kniha Soudců 11,34)
2. Kolik šípů měl vystřelit Jonatan, aby dal znamení Davidovi? (1Samuelova 20,20)
3. Kolik tisíc mužů nasytil Ježíš pěti chleby? (Matouš 14. kap.)

