JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
2. NEDĚLE POSTNÍ 13. BŘEZNA 2022
Hora Proměnění

Na horu Proměnění jezdí taxíky.
A jejich řidiči v úzkých serpentinách
soutěží, kdo tam zvládne přijet
rychleji. Pro ně je to zpestření
každodenní rutiny, pro turisty nervy
drásající zážitek.
Ale na vrcholu hory už je klid.
Stojí tam krásný kostel s mozaikami
Ježíše, Mojžíše a Eliáše. Poutníci zde
prožijí mši svatou, a pak mají chvíli
pro rozjímání a kochání se výhledem
na Svatou zemi.
Když končí návštěva tohoto
posvátného místa, vrací se lidé
k taxíkům a povídají si. Jedna paní
v té chvíli říkala kamarádce:
„Člověče, mě se ti odsud ani nechce odjíždět...“ Vtom ji přítelkyně skočila do řeči: „Já ti
rozumím. Je to tu skutečně nádherné, mystické místo. Taky se mi nechce odjíždět po
všech těch krásných chvílích, které jsem tu prožila.“ Tu ji paní přerušila: „No, mně se
spíš nechce odjíždět proto, že tuším, co ještě zažiju,“ a dívala se přitom na arabské
taxikáře…
K tomu, aby člověk prožil mimořádné setkání s Bohem, dnes nemusí cestovat
do Svaté země ani se vracet v čase do doby Ježíšovy. Zázraky, o kterých píše evangelium,
se odehrávají ve slavení každé mše svaté. Problém je, že je někdy nevnímáme.
Vycházíme z kostela, kde všechny ty události jaksi prošly kolem nás. A my zůstáváme
stále stejní, neproměnění.
Jak prožívat mši svatou tak, aby na nás bylo vidět, že jsme proměněni, že jsme se
setkali s Bohem tváří v tvář? Aby se nám to podařilo je důležité do slavení dobře vstoupit
od samého začátku. Přijít včas, už po cestě se vnitřně ztišit. Pojmenovat, za co chceme
poděkovat. Poprosit, co chceme odevzdat k odpuštění a uzdravení.
Moc nám všem přeji, aby se nám to dařilo.

INFORMACE:
Triduum – modlitební setkání matek bude o víkendu od 25.3. do 27. 3.
Farní pouť do Prahy a jižních Čech bude 29.4.-1.5. Cena 3000 Kč. Prosím o zaplacení
nejlépe na faře po páteční nebo nedělní mši svaté (18. 3. či 20.3.).
Křížové cesty se konají ve všední dny půl hodiny přede mší svatou ve všech farnostech.
Nedělní křížové cesty v Morkovicích začínají v 15:00.

Bohoslužby ve farnostech
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

8:00
9:15
10:30
15:00

mše svatá
mše svatá
Za Jarmilu Vítkovou, manžela a syna
křížová cesta

----Morkovice

----17:30

Za rodinu Kopečnou

čtvrtek 17. března

Pačlavice
Morkovice

17:30
17:30

mše svatá
adorace

pátek 18. března

Morkovice

17:30

Za živou rodinu Okálovu, + rodiče a příbuzné

sobota 19. března

Morkovice

8:00

Za + Ludmilu Marečkovou a dcery

neděle 20. března
3. neděle postní

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

8:00
9:15
10:30
15:00

mše svatá
mše svatá
Za požehnání pro rodinu Michalíkovu
křížová cesta

----Morkovice

----17:30

Za rodinu Blešovu

čtvrtek 24. března

Prasklice
Morkovice

17:30
17:30

mše svatá
adorace

pátek 25. března

Morkovice
Morkovice

17:30
18:00

Modlitby matek
Za + Andělu Hanákovou, manžela a DvO

sobota 26. března

Morkovice

8:00

Na úmysl společenství modliteb matek

neděle 13. března
2. neděle postní
sbírka na mládež
pondělí 14. března
úterý 15. března
středa 16. března

pondělí 21. března
úterý 22. března
středa 23. března

změna času z 2:00 na 3:00
neděle 27. března
4. neděle postní

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

8:00
9:15
10:30
15:00

mše svatá
mše svatá
Za rodinu Fránkovu
křížová cesta společenství Modliteb matek

