Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

3. NEDĚLE POSTNÍ 28. ÚNORA 2016
Nejen v rámci postní doby, ale také v letošním roce milosrdenství může dnešní evangelium
zaujmout zvláštní místo. Tam, kde bychom očekávali přísný soud nad stromem, který nepřináší
ovoce, přichází ze strany Pána ještě další možnost oživení, obrácení, nápravy. Ale podobenství
převyprávěné Kristem zároveň ukazuje, že obrácení je nezbytné. Pán neposečkává proto, že je
lhostejný k prázdnotě, lenosti či nechuti něco dělat. Jeho trpělivost je znamením nesmírné touhy
dát šanci každému. Proto slavíme postní dobu, abychom se vrátili ke kořenům naší víry a
setkali se s živým Bohem.

Ohlášky: *dnes je SBÍRKA NA FARNOST. V pátek 4.3. navštívím nemocné. V sobotu
5.3. možnost sportovního vyžití v hale v Morkovicích od 17:00. V Morkovicíh vzadu na
nástěnce – postní cesta – příležitost pro každého z nás zapojit se a kousek se posunout na
cestě k Bohu. 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: 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 do Krakova v
bazilice Božího milosrdenství. 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

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. čt - Ex 3,1-8a.13-15 * Mojžíšovo setkání s Hospodinem, který je Bohem podivuhodným,
mocným a svatým. Ale také Bohem blízkým, který má s člověkem osobní vztah, zná bídu a
bolest svého lidu, sestupuje, aby zachránil.

Žalm 103 * odp. Hospodin je milosrdný a milostivý.
2. čt. - 1 Kor 10,1-6.10-12 Události z dějin Izraele Pavel nově aktualizuje pro život křesťanů,
kteří přijali ještě skvělejší Boží dary: nový život z vody a z Ducha, pokrm i nápoj, které živí
věčný život. Přes tak velké skutky Boží milosti je každý křesťan vystaven nebezpečí
promarnění těchto darů.
Evangelium - Lk 13,1-9 * Ježíš používá dvě zprávy z nedávné minulosti, aby ještě naléhavěji
zdůraznil nutnost obrácení. Jádro poselství: závěr života přichází znenadání, nesmí se otálet s
obrácením, jinak může přijít „tragický“ konec. Bůh je však trpělivý a poskytuje dostatek času a
šancí k obrácení.
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Mše svatá
Za farnost
Za rodiče Fránkovy, 2 zetě a živou rodinu
Křížová cesta (ministranti)
Za + Karla Štětiny, manželku a děti
Za dar zdraví

Na poděk. za dar života s prosbou o B.P.
Mše svatá
Mše svatá
adorace
příležitost ke svátosti smíření
Křížová cesta
Na poděkování za dar společného života
Za + rodiče Malíkovy a celou živ. rodinu
Za farnost
Mše svatá
Za dar zdraví
Křížová cesta (modlitby matek)

PŮST - Pravá podstata postu není ve zdrženlivosti od pokrmů, ale od hříchu. Kdo se postí
jedině od jídla, ten půst snižuje, zneuctívá. Postíš se? Ukaž to skutkem! Jak, ptáš se? Takto:
vidíš-li chudého, slituj se nad ním, vidíš-li svého nepřítele, smiř se sním, vidíš-li, že tvůj přítel
jedná šlechetně, nezáviď mu, vidíš-li krásnou ženu, nevšímej si jí. Ať se postí nejen ústa, ale i
oko, noha, ruka a všechny naše údy. Ať se postí naše ruka od nespravedlivého majetku, ať se
postí naše noha od chůze za nedovolenými
(špatnými) věcmi, ať se postí naše oko od
všetečných pohledů, ať se postí naše ucho od
pomluv a nactiutrhání (zbytečného rozebírání
chyb druhých), a ať se postí naše ústa od
kluzkých slov a tupení. Jaký můžeme mít
užitek z toho, když se sice zdržujeme masa,
bližní však ale vraždíme, neboť kdo
nactiutrhá, ten podle sv. Pavla vraždí svého
bližního. (Sv. Jan Zlatoústý)
Katecheze papeže Františka Milosrdenství může hojit zranění a měnit dějiny. Otevři své srdce
milosrdenství! Božské milosrdenství je silnější než lidský hřích. My poznáváme jeho moc,
když pamatujeme na příchod nevinného Božího Syna, který se stal člověkem, aby zničil zlo
svým odpuštěním. Ježíš Kristus je opravdový král, ale Jeho moc je naprosto jiná. Jeho trůnem
je kříž. On není králem, který zabíjí, ale naopak dává život. Jde vstříc všem, zvláště těm
nejslabším, překonává samotu a úděl smrti, ke které vede hřích. Ježíš Kristus svým vítězstvím a
něhou uvádí hříšníky do prostoru milosti a odpuštění. A to je Boží milosrdenství.

Hledáme v Bibli
1. Kolik poslů přijal Lot do svého domu v Sodomě? (1.Mojžíšova 19,1)
2. Kolik set šekelů železa vážil hrot kopí Goliáše? (1.Samuelova17,7)
3. Kolik chlebů si v příběhu chce půjčit jeden přítel od druhého ? (Lukáš 11. kap.)

