Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE POSTNÍ 21. ÚNORA 2016
Evangelista Lukáš klade důraz na skutečnost, že se Ježíš proměnil během modlitby.
Rozjímáním tohoto úryvku evangelia můžeme dojít k důležitému ponaučení - primát
modlitby v našem životě. Bez modlitby je veškeré apoštolské působení i charita
redukována na aktivismus. V postní době se učíme poskytovat dostatek času osobní i
společné modlitbě, která dává našemu duchovnímu životu rozlet. Kromě toho modlitba
není odtržením od světa a jeho protikladů, jak si přál Petr na hoře Tábor, nýbrž uvedením
na cestu, k činu. Křesťanský život spočívá v tom, že neustále vystupujeme na horu setkání
s Bohem, abychom potom zase sestoupili dolů, nesli si s sebou lásku a sílu, která z toho
pramení, a s touto Boží láskou sloužili svým bratřím a sestrám.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. čt - Gn 15,5-12.17-18 * Text popisuje uzavření smlouvy mezi Bohem a člověkem formou
oběti. Bůh jako ohnivý sloup prochází mezi rozděleným obětním zvířetem. Později bude
obnova této smlouvy důvodem změny jména Abráma na Abrahám
Žalm 27 * odp. Hospodin je mé světlo a má spása.
2. čt. - Flp 3,17 – 4,1 Svatý Pavel brání nauku proti podivným hlasatelům evangelia, kteří víru
spojují s povinností obřízky. Pavlova teologie ale směřuje ke svobodě dané vzkříšením, k
proměněnému tělu, jak bude také naznačeno v evangeliu.
Evangelium - Lk 9,28b-36 * V příběhu je mnoho symbolů: Ježíš jako druhý Mojžíš, Bůh se
zjevuje v oblaku, jak to známe ze SZ, Mojžíš je reprezentant Zákona (Tóry), Eliáš největší z
proroků… Doslova rozmlouvají o Ježíšově „exodu“ a jeho „naplnění“, tedy i o vzkříšení!

BOHOSLUŽBY OD 21. DO 28. ÚNORA 2016
NEDĚLE 21. ÚNORA

2. NEDĚLE POSTNÍ
pondělí 22. února
Stolce sv. Petra
úterý 23. února
středa 24. února
čtvrtek 25.února

pátek 26. února
sobota 27. února
NEDĚLE 28. ÚNORA

3. NEDĚLE POSTNÍ
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Morkovice
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Prasklicve
Morkovice
Morkovice
Morkovice
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Pačlavice
Morkovice
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7:30
9:00
10:30
15:00
17:30

Mše svatá
Mše svatá
Za živou a + rodinu Hájkovu a DO
Křížová cesta (centrum pro rod. Kroměříž)

7:00
17:30
17:00
18:00
18:00
17:00
17:30
8:00
7:30
9:00
10:30
15:00

Mše svatá

Za živou a + rodinu Štěpánkovu

Za + Andělu Stavinohovou , manžela a děti
Mše svatá
Mše svatá
adorace
Křížová cesta
Za + rodiče Lejsalovy a za živou a + rodinu
Za + rodiče, příbuzné a DO
Mše svatá
Za farnost
Za rodiče Fránkovy, 2 zetě a živou rodinu
Křížová cesta (ministranti)

Ohlášky: *dnes je SBÍRKA HALÉŘ SVATÉHO PETRA. Příští neděli 28.2. bude
sbírka na farnost. V Morkovicíh vzadu na nástěnce – postní cesta – příležitost pro
každého z nás zapojit se a kousek se posunout na cestě k Bohu. Dnes 21.2. po křížové
cestě zve paní Markéta Matlochová z centra pro rodinu děti, mladé i rodiče na faru, 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.
Vedení nedělních křížových cest: 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
v bazilice Božího milosrdenstv. Jednodenní pouť výjde asi na 1000,- Kč. Kdo by jste měli
zájem, nahlaste se v sakristii, aby se mohl objednat autobus. Podrobnosti naleznete na:
pout2016.proglas.cz

POUŤ DO ŘÍMA 10. – 16. 4. 2016
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)
ALMUŽNA může znamenat pár drobtů, které spadnou ze stolu
sytých a se životem spokojených. Ale může také znamenat sdílení
života s těmi, kteří potřebují naši pomoc. Obdarování chudého
člověka věcmi nebo penězi by mělo symbolizovat skutečnost, že mu
dáváme své srdce. Almužna nemůže být to, co nám zbude. Ale
především to, co chudí potřebují k životu. Hladovým dáváme
chléb, nahým oděv, nemocným posilu a útěchu, opuštěným čas a
zájem, zoufalým naději a smutným radost. Až příliš často se nám v
souvislosti s almužnou vybavuje pár drobných vtištěných do dlaně
ubožáka žebrajícího na ulici nebo u kostelních vrat.

Milosrdenství a snaha
Chci se krátce zamyslet nad slovem - snaha. Co je to snaha? A co znamená snažit se?
Když se snažím, znamená to, že přijímám odpovědnost, poslání vůči někomu a také styl,
postoj věrnosti a oddanosti, zvláštní pozornosti k těm, s nimiž toto poslání uskutečňuji.
Denně se po nás žádá, abychom se v tom, co děláme, snažili: v modlitbě, práci, studiu, ale
také ve sportu a volném čase... Snažit se zkrátka znamená vynaložit svoji dobrou vůli a
svoje síly na zlepšení života. (Část katecheze papeže Františkaze dne 20.2.2016)

Hledáme v Bibli
1. Kolik dnů se postila Ester, když prosila za svůj národ? (kniha Ester 4,16)
2. Kolik ovcí se denně připravovalo pro Nehemjášův stůl? (Nehemiáš 5,17-18)
3. Kolik slepců uzdravil Ježíš u Jericha? (Lukáš 18. kap.)

