JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
8. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. ÚNORA 2022
Správná cesta

Tváří tvář stávajícím politickým
událostem získává dnešní vstupní modlitba
nové naléhavosti. Prosíme o pokoj ve světě
a o vedení po správných cestách. Aby se tak
stalo a svět se uzdravil, je potřeba přijmout
ducha pokory a lásky Kristovy. Tam, kde
jsme, učinit ve spojení s Kristem svět lepším.
To je náš důležitý úkol v dobách prosperity
a míru a s příchodem konfliktů a války se
stává ještě naléhavějším. Závěr evangelia
vyzývá: Je čas otevřít naplno pokladnice
našich srdcí a rozdávat to nejkrásnější
a nejlepší, co do nás Pán vložil a vkládá.
Mírnit napětí mezi lidmi lidskostí, kterou nám ukázal Kristus, když se stal jedním z nás.
Svět naléhavě potřebuje, abychom dobře žili a pomáhali druhým skutky a modlitbou.
Dobrý a milosrdný Bože,
Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ.
Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou.
Prosíme Tě za mírové řešení složité situace na Ukrajině.
Prosíme Tě za světové státníky, aby stáli na straně dobra
a našli sílu k vzájemné dohodě a usmíření.
Prosíme Tě také za všechny oběti válek, sirotky, vdovy a uprchlíky.
Obejmi je svou něžnou náručí.
Dej, ať kolem sebe šíříme pokoj, nejsme jeden druhému lhostejní
a dokážeme si navzájem odpouštět.
Otče náš…, Zdrávas, Maria…
Svatá Barboro, pomocnice v nouzi, oroduj za nás.
Svatý Floriáne, ochránce v nebezpečí války, oroduj za nás.
Svatý Ondřeji, patrone Ukrajiny, oroduj za nás.
Svatí Cyrile a Metoději, patroni Evropy, orodujte za nás.
Svatý Václave, patrone míru, oroduj za nás.
Maria, Matko Boží a Královno míru, oroduj za nás.

INFORMACE:
Návštěvy nemocných prosím nahlaste na tel. č. 731 621 157 do středy 2.března.
Farní pouť do Prahy a jižních Čech bude 29.4.-1.5. Cena přibližně 3000 Kč. Přihlašovat
se můžete u paní Gremlicové.
Ve středu začíná postní doba. I letos se můžete připojit ke 40 dnům bez alkoholu.
Křížové cesty se budou konat ve všední dny půl hodiny přede mší svatou.
Prosím o zapsání skupin na vedení nedělních křížových cest v Morkovicích (v 15:00).

Bohoslužby ve farnostech
neděle 27. února
8. neděle v mezidobí
sbírka haléř sv. Petra

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

pondělí 28. února
úterý 1. března

-----

-----

středa 2. března
Popeleční středa

Morkovice

17:30

mše svatá s udělováním popelce
Za farníky

čtvrtek 3. března
z Popeleční středy

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

16:30
17:30
17:30
18:30

mše svatá s udělováním popelce
mše svatá s udělováním popelce
adorace
synodální setkání na faře

Morkovice

8-12h
17:30

návštěva nemocných
Za rodiče Skřítkovy, syna a rodinu

sobota 5. března

Morkovice

8:00

Za rodinu Zdražilovu

neděle 6. března
1. neděle postní
sbírka na Ukrajinu

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + Vladimíra Hanáka, manželku a rodinu

pondělí 7. března
úterý 8. března

----Morkovice

----17:30

Za + Boženu Hrnčířovou, syna a DvO

čtvrtek 10. března

Prasklice
Morkovice

17:30
17:30

mše svatá
adorace

pátek 11. března

Morkovice

17:30

Na poděkování za dar manželství

sobota 12. března

Morkovice

8:00

Za + Stanislava Sidora

neděle 13. března
2. neděle postní

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za Jarmilu Vítkovou, manžela a syna

pátek 4. března

středa 9. března

mše svatá
mše svatá
Za + Pavla Koňarika a živou rodinu

