Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 13. LEDNA 2019
Liturgická doba nás každoročně vede postupně jednotlivými etapami Ježíšova života až k
okamžiku nanebevstoupení. Na narození v liturgii možná příliš rychle navazuje počátek
veřejného vystoupení. Evangelia nerozebírají dobu mezi dětstvím a Ježíšovou dospělostí.
Narození a zahájení veřejné činnosti spojuje skutečnost „počátku“. Stojíme na počátku
hlásání evangelia. Co bylo prvním impulsem? Poslání. Ježíš je nebeským Otcem vyslán
zvěstovat záchranu, ukázat, kdo Bůh je a jak člověka miluje. Ježíš nepřišel na zem za trest
ani nejedná bez Otcova vědomí. Celé dílo záchrany je společný projekt Nejsvětější Trojice.
Dnes máme vzácnou příležitost zahlédnout podstatu evangelia. Bůh Otec miluje svého
Syna a je to jejich vzájemná láska, která ukazuje, že Bůh touží být mezi lidmi, v jejich
světě protkaném obtížemi, a právě uprostřed něj člověka vykoupit.
1. čt. – Iz 42,1-4.6-7 * text vznikl v době největšího útlaku v babylonském zajetí v 6. stol.
př. Kr. a právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání.
Žalm 29 * odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu
2. čt. - Sk 10,34-38* Petrova hovoří o významu Ježíšova křtu. Ježíš začal chodit po Judsku
i Galileji a prokazovat lidem dobrodiní: uzdravovat a osvobozovat od moci zla..
Evangelium - Lk 3,15-16.21-22* Pán takto zahajuje svoji misi záchrany a své veřejné
vystoupení! Protože se zde objevuje celá Nejsvětější Trojice, bude tedy také dílo záchrany
dílem celé Trojice.

BOHOSLUŽBY OD 13. DO 20. LEDNA 2019
SVÁTEK
KŘTU PÁNĚ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 14. ledna

Morkovice

úterý 15. ledna
středa 16. ledna
čtvrtek 17. ledna
sv. Antonína, opata

--Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Na poděkování za opravu věže kostela a
za všechny dárce a dobrodince
17:30 Za dar zdraví. Boží požehnání a ochranu
P. Marie pro živou rodinu
--17:30 Za + Karla Hradilíka, rodiče a DO
17:00 Mše svatá
18:00 Mše svatá
18:00 adorace
17:30 Za živou a + rodinu Fránkovu

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
7:30
9:00
10:30

neděle 13. ledna

18. ledna
Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů
sobota 19. ledna

2. neděle v mezidobí
20. ledna

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Za+ Vojtěcha Horáka, rodiče, bratry a DO

Ohlášky: Dnes v neděli 13. ledna v 15:00 bude v kostele v Morkovicích koncert ZUŠ.
Farní ples bude v sobotu 9. února 2019 v kulturním domě v Pačlavicích. Prosíme o dary
do tomboly. Příští neděli bude sbírka na farnost. V sobotu 2. února bude ve Šternberku
Hromniční pouť matek, mši sv. v 10:00 bude mít pomocný biskup Josef Nuzík. Při
Tříkrálové sbírce se v Morkovicích vybralo 59. 360,-Kč. Všem koledníkům i dárcům
Pán Bůh zaplať.

Farní tábor pro děti 1.-6. třída: termín 10.-17.8., Osová Bítýška (centrum
mládeže), cena: 2.100,-; téma: Cesta kolem světa za 8 dní
Letní soustředění mládeže 7.-9. třída: termín 21.-25.8., Rychtářov (fara),
cena: 1.500,-; téma: Poslání
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZUŠ Morkovice a ŘKF Morkovice
Vás zvou na

BENEFIČNÍ KONCERT
neděle 13. ledna 2019 v 15:00
chrám sv. Jana Křtitele v Morkovicích
výtěžek koncertu bude rozdělen rovným dílem a věnován na
podporu “Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR
SONS” a na dofinancování opravy věže kostela v Morkovicích
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ve dnech 14.–27. 1. 2019 proběhne v Panamě
Světový den mládeže,
setkání mladých lidí s papežem Františkem. První část
setkání, budou mladí věřící prožívat v diecézích hostující
země. Česká výprava, čítající bezmála 200 poutníků, jej
stráví v provincii Colón, ve farnosti Pražského
Jezulátka. Na hlavní program (22. – 29. ledna) se pak
všichni sejdou do hlavního města Ciudad de Panamá (Panama City). Ve středu 23. ledna
přiletí papež František. Ten se kromě oficiálního programu Světového dne mládeže setká i
s představiteli státu a církve v Panamě, navštíví mimo jiné detenční zařízení pro
mladistvé a Domov milosrdného samaritána, kde se léčí lidé nakažení virem HIV.
Týden modliteb za jednotu křesťanů se slaví každý rok od 18. do 25. ledna a je odezvou
na Ježíšovu velekněžskou modlitbu, ve které prosil „aby všichni byli jedno“
Modlitba za jednotu: Protože smíření křesťanů „přesahuje lidské síly“, modlitba dává
výraz a naději, která nezklame a důvěru v Pána, který činí novou každou věc.
Hledání jednoty: Toto naše hledání má oči upřené na Ježíše, který položil život za to, aby
zde bylo „jediné stádo a jediný pastýř“ (Jan 10,16), a který se modlil za to, aby „všichni
byli jedno“
- Mnohem silnější je to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje.
- Povinnost odstranit pohoršení z rozdělení křesťanů se stává každým dnem naléhavější.
- Čím více se přimkneme k Ježíši, tím více budeme schopni být blízko jeden druhému.

