Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

1. NEDĚLE POSTNÍ 10. BŘEZNA 2019
Postní doba je často vnímána jako nepříjemný čas, kdy si musíme odříkat a kdy všechno milé je
tak trochu nerado viděno. To je ovšem velmi nešikovný pohled. Je to podobné jako vyčítat
zamilovaným, že chtějí být často spolu a zříkají se společnosti jiných… Jestliže člověk Boha
pozve, aby vstoupil do jeho života, začnou se dít podivuhodné věci. Někdy nejsou snadné,
někdy jde o zkoušku, možná v ní neobstojíme, ale důležité je postřehnout, že se něco děje. Bůh
začal jednat. Je to zvláštní čas milosti. Položme si otázku, v jakého Boha věříme. Je to
milosrdný, podporující Pán, který nás provází? Či je to přísný učitel s rákoskou či bezduchý
stařec na obláčku? Postní doba je časem oživení víry v pravého Boha.

1. čt. – Dt 26,4-10* Tento text je vyznání víry na základě toho, co lidé s Bohem zažili a je asi
vůbec nejstarší vyznání víry Starého zákona!
Žalm 91 * odp. Buď se mnou, Pane, v mé tísni.
2. čt. - Řím 10,8-13* Náš text opakuje základní přesvědčení křesťanů, jak dojít ospravedlnění
před Bohem.
Evangelium - Lk 4,1-13* Ďábel testuje, nakolik Ježíš zneužije svého postavení Syna Božího,
nakolik je ovládán žádostivostí a mocichtivostí.

BOHOSLUŽBY OD 10. DO 17. BŘEZNA 2019
NEDĚLE 10. BŘEZNA

1. NEDĚLE
POSTNÍ
pondělí 11. března
úterý 12. března
středa 13. března
čtvrtek 14. března

pátek 15. března
sobota 16. března
NEDĚLE 17. BŘEZNA

2. NEDĚLE
POSTNÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
--Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

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 (ministranti)
17:30 Za + rodinu Župkovu
--9:30 Mše svatá (Domov důchodců)
18:30 Za + Jarmilu Vítkovou, manžela a syna
17:00 Mše svatá
18:00 Mše svatá
18:00 adorace
17:00 Křížová cesta
17:30 Za + Jaroslava Navrátila
8:00 Za + Františku Handlovu, manžela a Syna
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za farnost
15:00 Křížová cesta ( muži)

Ohlášky: Malé úkoly na postní dobu jsou v kostele v Morkovicí vzadu na nástěnce –
inspirace pro každého znás. V neděli 17. března bude mít v Morkovicích mši svatou
ředitel Radia Proglas P. Martin Holík. Se svými spolupracovníky, představí svoji práci
v radiu Proglas. I letos se můžete během postní doby zapojit do Postní almužna .
Krabičky jsou k rozebrání vzadu v kostela. V sobotu 23.3. bude v Pačlavicích brigáda na
kostele.
Postní duchovní obnova – farnost Švábenice nás zve 13. 4. 2019 na duchovní obnovu,
kterou povede P. Vojtěch Kodet, O.Carm. Program máte na nástěnce, je třeba se závazně
přihlásit do 24.3. – Zapsat se na přihlašovací list – vzadu v kostele. (počet účastníků je
omezen)
- Radio Proglas je rozhlasová stanice rodinného
typu založená na tradičních křesťanských hodnotách.
- Radio Proglas šíří poselství evangelia a
křesťanskou kulturu. Používá k tomu zejména
mluvené slovo a hudbu šířenou pomocí všech
dostupných technických prostředků.
Prostředky potřebné pro svoji činnost a svůj rozvoj
získává Radio Proglas od svých posluchačů a
bezpodmínečných dárců. Dárce eviduje a skládá jim
účty z využití darovaných prostředků.
KaPr je dobrovolný spolupracovník Proglasu, který pomáhá při doručování tiskovin Radia
Proglas mezi další členy Klubu v okolí jeho bydliště. V Morkovicích je tímto
dobrovolným spolupracovníkem Radia Proglas pan František Hanák.
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.
Co je křížová cesta a jak se jí modlit?
Již dva tisíce let nás posiluje jistota víry, že na život nejsme sami. Těsně před svým
návratem k Otci přislíbil Pán Ježíš svým učedníkům: „Já jsem s vámi po všechny dny až
do konce světa!“ Tím ale řekl totéž i všem generacím věřících. Každý z věřících v Krista
na sobě může zakoušet jeho věrnost tomuto zaslíbení; stačí, že se mu s vírou otevře a
spolehne se na něj. Modlitba křížové cesty potom není jen příležitost, jak si uvědomit, že
náš život je plný temných a bolavých skutečností; to víme i bez ní. Je to především
jedinečný způsob, jak vědomě propojit to těžké v našem životě s Kristem a s mocí jeho
lásky, jak si uvědomit a prožít, že na životní těžkosti nejsme sami.
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.

