JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. LEDNA 2022
Milostivé léto
Ježíš vyhlašuje na počátku svého kázání v Nazaretě milostivé léto. Jeho
podstatou bylo zjednání spravedlnosti a vrácení majetku původním vlastníkům, včetně
toho nejpůvodnějšího – Boha. Při milostivém létu mělo dojít k obnovení myšlenky, že
vše, co máme, patří Bohu. My jsme jen dočasnými správci. Majetek, nadání, čas a síly,
to vše jsme dostali, abychom tím sloužili tomu, který nám to svěřil.
Myšlenka je to dobrá, ale nepopulární. I dnes, stejně jako v době Ježíšově,
vládne spíš mentalita, která říká: to je můj čas, to jsou moje peníze, moje zdraví, já si
s nimi mohu dělat co chci.
Ale my neděláme, co chceme. Děláme to, co nám poroučí naše sobectví,
nenasytnost, zvyky, tradice, hněv, pýcha a další různí otrokáři, v jejichž zajetí žijeme.
A nejhorší je, že si to vůbec neuvědomujeme a nepřipouštíme.
A proto Ježíš v Nazaretském kázání říká: Přišel jsem, abych vyhlásil zajatcům
propuštění a slepým navrácení zraku… Ale i my, podobně jako lidé v Nazaretě, se tomu
bráníme. Vytlačujeme víru a vztah s Kristem až na samou hranici, sráz našeho bytí. Než
se zříci všeho, co nás ovládá, raději se zřekneme Krista. Ale může tomu být i jinak. Záleží
jen na nás.

INFORMACE:
Ve středu 2.2. je svátek Uvedení Páně do chrámu – Hromnice, při mši svaté
budeme žehnat svíce.
V neděli 13. února při mši svaté v Morkovicích budou představeny děti, které
chtějí v letošním roce přistoupit k 1. svatému přijímání.
Svátost pomazání nemocných se bude udělovat při mši svaté: v Prasklicích
ve čt 10.2., v Morkovicích v so 12.2. a ve st 16.2. a v Pačlavicích ve čt 17.2.
Bohoslužby ve farnostech
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

-----

-----

Morkovice
Morkovice

17:30
18:15

Na poděkování za 30 let a za Boží požehnání
Svatoblažejské požehnání

čtvrtek 3. února
sv. Blažej

Pačlavice
Morkovice

17:30
17:30

mše svatá se Svatoblažejským požehnáním
adorace

pátek 4. února
sobota 5. února
sv. Agáta

Morkovice

17:30

Za rodinu Cihelkovu a DvO

Morkovice

8:00

Za vnitřní uzdravení

neděle 6. února
5. neděle v mezidobí
ADORAČNÍ DEN
Prasklice

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Prasklice

8:00
9:15
10:30
16:00

mše svatá, zahájení adorace
mše svatá
Za farníky
Svátostné požehnání

pondělí 7. února
úterý 8. února

----Morkovice

----17:30

Za dar zdraví a požehnání pro rodinu Vrbovu

Prasklice
Prasklice
Morkovice

9:30
17:30
17:30

mše svatá domov důchodců
mše svatá s udělováním svát. nemocných
adorace

Jezírko

16:00

Za + Josefa Gremlicu, rodiče a rodinu

Morkovice

8:00

Za + Josefa Bajera a DvO

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

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

neděle 30. ledna
4. neděle v mezidobí
pondělí 31. ledna
úterý 1. února
středa 2. února
Uvedení Páně
do chrámu

středa 9. února
čtvrtek 10. února
pátek 11. února
Panna Maria Lurdská
sobota 12. února
neděle 13. února
6. neděle v mezidobí

Za farníky
mše svatá
Za + Jaroslava Churého, rodiče a sourozence

