JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 13. ÚNORA 2022
Blahoslavení
V evangeliu šesté
neděle v mezidobí hovoří
Ježíš o blahoslavených,
kterým patří Boží království. Jak se mezi ně
zařadit? Jak se jimi stát?
Aby se nám to podařilo, musíme si uvědomit jednu důležitou
věc. Blahoslavenými se
nestaneme tím, že se
zřekneme majetku, necháme si nadávat a ubližovat, nebo tím, že silou
vůle povedeme bezhříšný život naplněný
konáním dobrých skutků. Blahoslavenými se
staneme přebýváním v
Ježíšově blízkosti. Od něho se učíme blahoslavenému životu a on nám k němu dává sílu.
Jen v jeho blízkosti pro nás nebudou blahoslavenství nesplnitelnou výzvou, ale
každodenním životem.
Jako nám přátelství a přebývání s dobrými lidmi pomáhá dobře žít, tak nám přátelství
a intenzivní život s Ježíšem pomáhá stát se blahoslavenými.
Evangelium neříká buď blahoslavený, aby si tě Ježíš oblíbil a zahrnul tě požehnáním,
ale buď s Ježíšem, abys zakoušel jeho lásku a požehnání, a tak ses stal blahoslaveným.
Být blahoslavený neznamená vyhledávat utrpení a problémy, ale v trápeních
a problémech nalézat útěchu u Krista.
Slovo blahoslavený pochází z latinského BEATITUDO – štěstí. Být blahoslavený
znamená být šťastný. Přeji Vám všem, kdo čtete tyto řádky, abyste s Kristem
blahoslavení a šťastní byli.

INFORMACE:
Představení dětí, které chtějí v letošním roce přistoupit k 1. svatému přijímání
bude v neděli 20. února při mši svaté v Morkovicích.
14.2. – 20.2. je národní týden manželství. Pamatujme na manžele v modlitbě.
Svátost pomazání nemocných se bude udělovat při mši svaté: v Morkovicích
ve st 16.2. a v Pačlavicích ve čt 17.2.
Setkání farní rady bude ve čtvrtek 17.2. v 18:30 na faře v Morkovicích.
Bohoslužby ve farnostech
neděle 13. února
6. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

pondělí 14. února
úterý 15. února

-----

-----

středa 16. února

Morkovice

17:30

mše svatá s pomazáním nemocných
Za rodinu Jaroslava a Marie Churých

čtvrtek 17. února

Pačlavice
Morkovice
Morkovice

17:30
17:30
18:30

mše svatá s pomazáním nemocných
adorace
farní rada

pátek 18. února

Pačlavice
Morkovice

9:00
17:30

mše svatá domov důchodců UO
Za + manžele Vysloužilovy, Žouželkovy a rod.

sobota 19. února

Morkovice

8:00

Za + manžele Najmanovy a rodinu

neděle 20. února
7. neděle v mezidobí
sbírka na kostel

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a DvO

pondělí 21. února
úterý 22. února

----Morkovice

----17:30

Za požehnání pro kmotřence

čtvrtek 24. února

Prasklice
Morkovice
Morkovice

17:30
17:30
18:30

mše svatá, farní rada
adorace
synodální setkání na faře

pátek 25. února

Morkovice

17:30

Za + Jiřinu Hrabánkovou a rod. Buršovu

sobota 26. února

Morkovice

8:00

Za + Josefku Lejsalovou, manž., rodiče, sour.

neděle 27. února
8. neděle v mezidobí
sbírka haléř sv. Petra

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + Pavla Koňarika a rodinu

středa 23. února

mše svatá
mše svatá
Za + Růženu Štěpánkovou, manžela a rodinu

