Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 20. 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 20. DO 27. LEDNA 2019
2. neděle v mezidobí
20. ledna
pondělí 21. ledna
sv. Anežky Římské
úterý 22. ledna
středa 23. ledna
čtvrtek 24. ledna
sv. Františka Saleského
25. ledna
Obrácení sv. Pavla
sobota 26. ledna
sv. Timoteje a Tita

3. neděle v mezidobí
27. ledna

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
17:30

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

--Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

--17:30
17:00
18:00
18:00
17:30

Morkovice

8:00

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30 Za farnost
9:00 Mše svatá
10:30 Za + Pavla Koňarika, rodiče, sourozence
a živou rodinu

Za + Jarmilu Churou, manžela děti a DO
Mše svatá
Mše svatá
adorace
Na poděkování za dar života s prosbou
o Boží požehnání
Za živou a + rodinu Blešovu

Ohlášky: Probíhá týden modliteb za jednotu křesťanů. Dnes je sbírka na farnost. Farní
ples bude v sobotu 9. února 2019 v kulturním domě v Pačlavicích. Prosíme o dary do
tomboly. Vstupenky na ples si můžete koupit u paní Gremlicové. V sobotu 2. února bude
ve Šternberku Hromniční pouť matek, mši sv. v 10:00 bude mít pomocný biskup Josef
Nuzík.
Volby do pastorační rady farnosti: Příští neděli proběhnou v našich farnostech volby
do pastorační rady. Každý farník starší 15. let dostane volební lístek a může na něj napsat
šest kandidátů do PRF. Lístky odevzdáte v následujícím týdnu do připravené schránky
v kostele. Volební komise poté sečte odevzdané hlasy a z navržených kandidátů bude
sestavena volební kandidátka. (členové PRF se volí na čtyři roky).
Příští víkend 25. – 27. ledna proběhne v Morkovicích Modlitební Triduum Matek:
pátek 25. 1. po mši svaté /cca 18.15 hod/
sobota 26. 1. po mši svaté /cca 8.45 hod./
neděle 27. 1. v 15. hod modlitby matek v kostele před Nejsvětější svátostí.
Po skončení bude přednáška na faře v Morkovicích
podle exhortace papeže Františka "GAUDETE ET EXSULTATE", pod názvem

SVATOST ZNAMENÁ ŽÍT Z RADOSTI KŘESTANSTVÍ
Přednáší: ing. Eva Blešová
Zveme nejen maminky z MM, ale i další zájemce. Konec cca 18.00
-------------------------------------------------------------------------------------------------------VÝSLEDKY TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2019
CELKOVÁ TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA NA CHARITĚ KROMĚŘÍŽ
ČINILA 1 214 320,- Kč.
Celkem v obcích našich farností se vybralo 91. 659,-Kč
Prasklice 10 386
Morkovice 59 360
Pornice 5 432
Lhota u Pačlavic 4 260
Pačlavice 7 543
Osičany 4 678
Charita Kroměříž ze srdce děkuje všem vedoucím i
koledníkům za čas, obětavost, lásku, kterou věnovali a
rozdávali lidem. Děkujeme i všem dárcům za jejich
vlídné přijetí a finanční příspěvky.

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
.

