Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

Ohlášky: Příští neděli bude sbírka na farnost. Sportovní hala v Morkovicích je v sobotu
16. 2. od 18:00 do 20:00. Zve Jednota Orel Morkovice. Příští neděli 17. února bude na faře
v Morkovicích v 15:00 KARNEVAL pro děti. Moc děkuji všem organizátorům za
přípravu farního plesu, děkuji všem, kteří jste přispěli svými dary do tomboly a děkuji
vám všem, kteří jste na farní ples přišli.

5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10. ÚNORA 2019
Asi bylo strhující poslouchat Ježíšovo učení. Celé zástupy mu naslouchají. Zřejmě je
ale rozdíl mezi posloucháním učení, třeba při kázání či při osobní četbě, a mezi
zážitkem s Bohem, kdy se nám stalo něco zcela konkrétního. Kdo není rybář, ani
neporozumí, co vlastně Petra tak udivilo, že padá před Ježíšem na kolena. Ale on sám
dobře věděl, že jde o zázrak. Dalo by se očekávat, že Petr, obyčejný, hříšný člověk, se
nesmí ani přiblížit k Pánu. Ale Ježíš ho naopak zve, aby s ním zůstal! A doprovázel ho.
Toto pozvání platí i dnes pro nás. Jsme pozváni vydat se na cestu s Kristem.
1. čt. – Iz 6,1-2a.3-8 * Text popisuje povolání proroka. Jde o jedno z výsostných míst
Písma popisujících Boží vznešenost.
Žalm 138 * odp. Budu ti hrát, Hospodine, před anděly.
2. čt. - 1 Kor 15,1-11 * Svatý Pavel odpovídat na otázku po vzkříšení. Předchází tomu
shrnutí základního poselství evangelia, které svatý Pavel učil.
Evangelium - Lk 5,1-11 * Následovat Ježíše může i obyčejný a hříšný člověk.

BOHOSLUŽBY OD 10. DO 17. ÚNORA 2019
5. neděle v mezidobí
10. února
pondělí 11. února
Panny Marie Lurdské
úterý 12. února
středa 13. února
čtvrtek 14. února

pátek 15. února
sobota 16. února

6. neděle v mezidobí
17. února

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Morkovice

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za + Josefa Albrechta a za živou a +
rodinu Albrechtovu a Ryškovu
15:30 Za farníky, poutníky a za dar zdraví pro
nemocné
17:30 Za + Růženu Štěpánkovu, manžela a DO

Pačlavice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

9:30
17:00
18:00
18:00
17:30

Jezírko

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Mše svatá (domov důchodců)
Mše svatá
Mše svatá
adorace
Za živou rodinu Okálovu, za + rodiče a
příbuzné
8:00 Za + Josefa Gremlicu, DO a živou rodinu
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Na poděkování za Boží milosti a ochranu
Panny Marie

Volby do pastorační rady farnosti: Volební komise sečetla odevzdané hlasy do
pastorační rady farnosti. Na výsledky se můžete podívat na nástěnce. Příští týden vyberete
z navržených kandidátů Prasklice – 1; Pačlavice – 2; Morkovice – 3.

11. února je svátek Panny Marie Lurdské a
Světový den nemocných
MŠE SVATÁ NA JEZÍRKU BUDE
V PONDĚLÍ 11. ÚNORA V 15:30
11. února 1858 spatřila čtrnáctiletá Bernadetta
Soubirousová ve skalní jeskyni „de Massabielle“ poblíž
Lurd ve Francii Pannu Marii. Zjevení se opakovalo do 16. července ještě
sedmnáctkrát. K jeskyni, v níž vytryskl pramen vody, přichází od té doby velké
množství poutníků, mezi nimi velký počet postižených nejrůznějšími neduhy.
Církevně uznaných zázračných uzdravení za sto let (do roku 1959) bylo 58, ale úlevu
přinesla tato pouť mnohem většímu počtu lidí. Výzva Matky Boží k pokání probudila
v církvi hlubší zájem o modlitbu a službu lásky a podnítila péči o trpící a nemocné.
POUŤ – DO SEVERNÍCH ČECH
Od středy 1. 5 do pátku 3. 5. pojedeme na farní pouť
Ve středu navštívíme Horu Matky Boží v Králíkách, opravený kostel v Neratově a
Benediktínský klášter v Broumově a obytujeme se v Hostelu U sv. Štěpána
v Litoměřicích.
Ve čtvrtek si prohlédneme místní katedrálu a navštívíme kostel Panny Marie
Nanebevzaté v Mostě. Odpoledne se podíváme do opraveného kostela v Markvarticích
a Kerharticích. Večer se vrátíme do Litoměřic.
V pátek po snídani navštívíme Terezín, kostel v Čihošti (P. Josef Toufar) a klášter
v Želivě. Večer se vrátime do Morkovic.
Cesta autobusem, 2x snídaně a 2x večeře a ubytování a některé vstupy. Cena 2.400
Zálohu 1000,-Kč zaplatťe do konce února u paní Gremlicové.

