Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE POSTNÍ 17. BŘEZNA 2019
V době socialismu běžel v televizi pořad, v němž usedala na křeslo ve studiu významná
osobnost, často nějaký prominent režimu. Tito lidé pravidelně dostali otázku, jaké je jejich
životní krédo. Zaznívaly někdy moudré postoje, ale mnohdy trapná a směšná slova. Co
bychom odpověděli my? Na čem stavíme svůj život? Můžeme se svatým Pavlem vyznat:
„Pro něho jsem se všeho zřekl a pokládám to za odpad, abych získal Krista“ (Flp 3,8-9)? V
evangeliu potkáváme učedníky, kteří zatím nedospěli k tomu, aby plně Ježíši důvěřovali.
Ještě musí projít kus cesty, než naplno uvěří, že tento Ježíš je pánem nad smrtí a že pro něj
má smysl zřeknout se všeho ostatního.
1. čt. – Gn 15,5-12.17-18* Abrám Hospodinu uvěřil…Náš text popisuje rituál uzavření
smlouvy mezi Bohem a Abrámem
Žalm 27 * odp. Hospodin je mé světlo a má spása.
2. čt. - Flp 3,17 – 4,1* Spolu s Pavlem očekáváme Krista, který nás promění do stavu, v
němž lze v novém nebi a v nové zemi žít.
Evangelium - Lk 9,28b-36* Celá Ježíšova služba je zahalená jakousi rouškou – a jen v
tomto případě se rouška odnímá a něco z Kristovy slávy vyzařuje přímo před očima
učedníků.¨
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Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Křížová cesta (muži)
Mše svatá
Mše svatá
Za + Jaroslavu Žouželkovou, rodiče,
manžela a živou rodinu
Mše svatá (Domov pro seniory)
Za Ludmilu Marečkovu a dceru
Křížová cesta
Za rodiče Skřítkovy, syna a živou rodinu
Za + Boženu Hráčkovou
Mše svatá
Mše svatá
Za+Metoděje Najmana,2.rodiče a ž. rod.
Křížová cesta (modlitby matek)

Ohlášky: Malé úkoly na postní dobu jsou v kostele v Morkovicí vzadu na nástěnce –
inspirace pro každého z nás. V sobotu 23.3. bude v Pačlavicích brigáda na kostele.
Postní duchovní obnova:
- V Kroměříži na AG s biskupem Mons. Josefem Nuzíkem v neděli 31.3. od 14:00 do
17:00, viz. nástěnka nebo na www.credonf.cz
– 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)
Vedení nedělních křížových cest: 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.

JÁ JSEM CESTA, PRAVDA A ŽIVOT
seminář duchovní obnovy zaměřený na vnitřní
uzdravení
na obnovu vztahu k Bohu, k bližním i k sobě samému
a na prohloubení života s Ježíšem skrze Ducha
Svatého
Místo: fara Morkovice
Zahájení: ve středu 20. března 2019 v 19.00 hod.
Průběh: setkání každou následující středu po dobu
dvou měsíců
Účast: každý biřmovaný křesťan ochotný denně
použít Písmo svaté
----------------------------------------------------------------------------------------------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 jsou 2 volná místa.

