Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

5. NEDĚLE POSTNÍ 13. BŘEZNA 2016
Otázka dodržování Zákonů provází jak druhé čtení, tak evangelium. Farizeové se vlastně
Ježíše ptají: „Máme dodržovat zákon, nebo ne?“ Zřejmě jim vůbec nejde o ženu, ale o
usvědčení Ježíše, který přece nemůže popřít Boží zákony. Ve svých důsledcích tito muži
soudí Boha za nemilosrdenství. Otevřeli ale důležitou otázku:
Je nutné jakýkoli pozitivní (tedy výslovně formulovaný)
zákon plnit doslova podle litery, anebo podle jeho významu?
Ježíš dává jasnou odpověď: Dodržujte zákon především
sami. A Bohu přenechte soud nad těmi, kteří selhali. Bohu
totiž záleží na každém a stále hledá cesty, jak těmto lidem
pomoci k obrácení.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------

1. čt - Iz 43,16-21 Text je z období babylonského zajetí (586–539 př. Kr.), kdy Izraelský lid
přestal doufat, že se někdy vrátí. Ale Bůh připomíná události přejití Rákosového moře, když je
vyváděl z Egypta. Stejně bude jednat i dnes.
Žalm 126 * odp. Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
2. čt. - Flp 3,8-14 Svatý Pavel v listě Filipanům ukazuje, jak marné je spoléhat na Zákon a co je
skutečně zásadní pro křesťana.
Evangelium - Jan 8,1-11 * Pozoruhodné je, že Ježíš ženu na rozdíl od zákoníků nesoudí, ale
vede ji k obrácení.

BOHOSLUŽBY OD 13. DO 20. BŘEZNA 2016
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NEDĚLE 13. BŘEZNA

5. NEDĚLE POSTNÍ

pátek 18. března
sobota 19. března
SVATÉHO JOSEFA
NEDĚLE 20. BŘEZNA

6. NEDĚLE POSTNÍ
KVĚTNÁ NEDĚLE

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Křížová cesta (mladí – ve městě )
Za živou a + rodinu Sklářovu, Judasovu a
Jablůnkovu
Mše svatá

Za Boženu Hrčířovu, syna a DO
Mše svatá (sv. zpověď)
adorace
Křížová cesta
Za Ludmilu Marečkovu a DO
Za + Jaroslava Navrátila a živou rodinu
Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Za Boží požeh. pro rodinu Shromáždilovu
Křížová cesta (ženy)

Ohlášky: * Ve čtvrtek 17.3. bude v Morkovicích na faře v 19:15 setkání pastorační a
ekonomické rady. V sobotu 19.3. prosím chlapy o pomoc při brigádě na faře od 8:30.
Děkanátní setkání mládeže proběhne v sobotu 19.3. 2016 na AG Kroměříž. Bližší
informace na www.mladezkromeriz.signaly.cz Postní almužna – krabičky s dary se budou
odevzdávat v kostele na Květnou neděli a nebo ve Svatém týdnu. Mše svatá příští neděli začne
v Morkovicích na náměstí v 10:30, žehnáním kočiček. 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.

Velikonoční svatá zpověď bude na Květnou neděli 20. 3. 2016
v Pačlavicích od 14:00 do 15:00 a v Morkovicích od 15:30
v Prasklicích budu zpovídat ve čtvrtek 17. 3. od 17:00
Vedení nedělních křížových cest:, 13.3. mladí, 20.3. ženy, 25.3.Velký pátek - 12:00 KC na
Křéby. V pátek je křížová cesta půl hodiny přede mší svatou. V Pačlavicích a Prasklicích
budou křížové cesty v neděli po mši svaté.

Rozpis bohoslužeb, obřadů a modliteb ve Svatém týdnu v našich farnostech.
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Květná neděle 10:30 průvod, mše sv. 9:00 průvod, mše sv. 7:30 průvod, mše sv.
Zelený čtvrtek 19:00 - mše sv.
17:45 - mše sv.
16:30 mše sv.
do 22:00 - bdění
do 20:00 bdění
Velký pátek
8:00 - ranní chvály
12:00 - KC na Křéby
19:00 - obřady
17:45 - obřady
16:30 - obřady
Bílá sobota
8:00 - ranní chvály
9:00 - 15:30 stráž
15:00 - novéna k BM
u Božího hrobu 15:00 - novéna k BM 15:00 - novéna k BM
Vigilie vzkříšení 21:30 - žehnání ohně 19:30 - žehnání ohně
Velikonoční 10:30 - mše sv.
9:00 - mše sv.
7:30 - mše sv.
neděle
15:00 - Te Deum

Z promluvy o. Ermese Ronchiho při duchovním cvičení pro papeže a římskou kurii:
„Máme se naučit Ježíšovu pohledu a Ježíšovým gestům, které jsou postojem milosrdného
Samaritána: vidět, zastavit se a dotknout se. Jestliže vidím, zastavím se a dotknu se, jestliže
osuším slzy – jistě - nezměním svět, nezměním struktury nepravosti, ale vnuknu ostatním
myšlenku, že hlad není nepřemožitelný, že slzy ostatních dopadají na každého, a na mne také,
že nenechávám potřebného na pospas zvůli. Protože milosrdenství je vším tím, co je pro život
člověka zásadní.“
„Ježíš říká: Chcete se dozvědět něco o mně a zároveň sami o sobě? Zvu vás tedy na schůzku s
ukřižovaným mužem, který visí hodně vysoko. A ještě předtím – ve čtvrtek – na schůzku s
jiným Kristem. Ten zase žije hodně nízko, protože se opásán zástěrou sklání a myje nohy svým
učedníkům. Pavel se nemýlil – křesťanství je skutečně pohoršení a pošetilost. Nyní chápeme,
kdo je to Ježíš. Neláme nikoho jiného, nýbrž láme sám sebe, neprolévá cizí krev, nýbrž svou.
Neobětuje jiné, ale sebe.“

Hledáme v Bibli
1. Kolik výhonků měla réva ve snu faraonova číšníka? (1.Mojžíšova 40,10)
2. Kolik dnů se ukrývali Jozuovi zvědové na hoře poblíž Jericha? (Jozue 2,16)
3. Kolik hvězd držel podle Zjevení Janova v pravici Syn člověka? (Zjevení 1. kap.)

