Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. BŘEZNA 2019
Slova evangelia jsou velkou výzvou: Dobrý člověk vynáší ze svého srdce dobro, ale zlý vydává
zlo. Dobro je často mylně zaměňováno za hloupost, prostoduchost a naivitu, zatímco zlo se
prezentuje jako lišácká chytrost. Ve skutečnosti to, co buduje svět, není zlo, ale hodnoty. Tak
jako křišťálová váza ve srovnání se střepy skla budí nejen respekt, ale přináší i vzácnou
hodnotu, tak dobro vytváří skvělé momenty, zatímco zlo pouze boří. Často zlo jen napodobí
dobro, ve skutečnosti ho však není schopné. Existuje úsloví: Páchat dobro. Označuje snahu
dělat dobro, která ale v důsledcích přinese škody, které je třeba napravit. Skutečné dobro je
moudré, tvořivé, vytváří hodnoty, které jsou trvalé a krásné bez vedlejších destruktivních
účinků. Co vystupuje z našeho srdce?
1. čt. – Sir 27,5-8 (řec. 4-7) * Kniha Sirachovcova - pomocí přísloví, rad, výstrah i hymnů
poučuje mladého muže, jak se má orientovat v praktických událostech života.
Žalm 92 * odp. Dobré je chválit Hospodina.
2. čt. - 1 Kor 15,54-58 * Svatý Pavel odpovídal na otázku, co znamená vzkříšení mrtvých.
Evangelium - Lk 6,39-45 * Jde o určitý morální kodex, jakýsi Ježíšův komentář, jak naplnit
smysl Desatera.

BOHOSLUŽBY OD 3. DO 10. BŘEZNA 2019
8. neděle v mezidobí
3. března

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 4. března

Morkovice

úterý 5. března
středa 6. března
POPELEČNÍ STŘEDA

--Prasklice
Pačlavic
Morkovice
Lhota
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

čtvrtek 7. března
pátek 8. března
sobota 9. března
NEDĚLE 10. BŘEZNA

1. NEDĚLE
POSTNÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

7:30 Za farnost
9:00 Mše svatá
10:30 Za + Josefu Lejsalovou, manžela a za
živou a + rodinu
17:30 Za + Emanuela Štěpánka, manželku, 2
syny a DO
--16:30 Mše svatá
17:30 Mše svatá
18:30 Za duše zemřelých dárců
17:00 Mše svatá
18:00 adorace
17:00 Křížová cesta
17:30 Za živou a + rodinu Vymazalovu
8:00 Za + Boženu Dupákovou, manžela a za
živou a + rodinu
7:30 Mše svatá
9:00 Za farnost
10:30 Na poděkování za 40 let společného
života s prosbou o Boží požehnání
15:00 Křížová cesta

Ohlášky: Ve středu začíná postní doba, tento den je den přísného postu. Při mši svaté
bude svěcení popela a udělování popelce. Malé úkoly na postní dobu jsou v kostele
v Morkovicí vzadu na nástěnce – inspirace pro každého znás. V neděli 17. března
přijede na mši svatou ředitel Radia Proglas P. Martin Holík a se svými
spolupracovníky, aby představili svoji práci v radiu. Setkání nové pastorační a
ekonimické rady bude v Morkovicích na faře ve čtvrtek 7. března 2019 v 19:00. I letos
se můžete během postní doby zapojit do Postní almužna. Kasičky budou k rozebrání
příští neděli.
Vedení nedělních křížových cest: 10.3. ministranti, 17.3. muži, 24.3. modlitby matek
31.3. společenství mladých, 7.4. děti z náboženství, 14.4. senioři, 19.4. 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.

Popeleční středou vstupují věřící do
čtyřicetidenního postního období, které je
přípravou na oslavu Velikonoc. V katolické
církvi je to den přísného postu (půst od
zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou
za den úplné nasycení).
Pastorační rady farnosti:
Farnost Prasklice – Josef Jež a Božena Dvořáková
Farnost Pačlavice – Marcela Kuchtíková, František Jašek, Stanislav Zdražil a Josef Hladký
Farnost Morkovice – Pavel Vrba, Eva Lejsalová, Štěpán Churý, Marie Kopečná, Michal
Suchánek a Kateřina Holásková
Ekonomická rada – Marie Gremlicová

POUŤ – DO SEVERNÍCH ČECH
Od středy 1. 5 do pátku 3. 5. pojedeme na farní pouť - cena 2.400
Zálohu 1000,-Kč zaplatťe u paní Gremlicové. Částku můžete poslat i na účet
178572110/0300
Ještě je 5 volných míst.

Sbírky v únoru 2019
neděle 3. února

Morkovice
4.954,-

neděle 10. února

8.783,-

neděle 17. února - na farnost
neděle 24. února - Haléř sv. Petra

12.530,10.792,7.000,-

Farní plesu 9.2.

Pačlavice
2.583,2.285,Jezírko – 1.100,4.953,4.610,6.200,-

Prasklice
760,1.543,1.020,1.385,4.200,-

