Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 12. LEDNA 2020
Ani v příběhu o křtu není možné, podobně jako u narození, z krátké zprávy odhalit přesný
průběh události. Evangelisté zaznamenali ve zkratce jen to podstatné. Citují však slova
žalmu: „Ty jsi můj syn…“ (Žl 2,7). Pro první křesťany šlo o zásadní argument: Bůh již
stovky let před apoštoly kohosi nazývá synem! Nejde tedy o žádný „vynález“ evangelistů
či samotného Ježíše. Co to ale znamená? Ježíš je Synem Božím od počátku, nikoli od křtu.
Zde se však plně ukázal lidem jako Syn Boží, který přišel na sebe vzít hřích člověka. Bez
obrácení hříšníka to však nejde. Pokud však někdo přichází s pokorou ke Kristu, má cestu
k Bohu otevřenou!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čt. - Iz 42,1-4.6-7 - Tento text vznikl v době největšího útlaku v babylonském zajetí v 6.
stol. př. Kr. a právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání. Jak bude jeho
záchrana vypadat?
Žalm 29* odp. Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.
2. čt. - Sk 10,34-38 – Apoštol Petr se podivuhodným způsobem dostane do domu
pohanského setníka Kornelia, který zatoužil poznat víru a vypráví, jak to všechno s
Ježíšem začalo… Evangelium - Mt 3,13-17 – Jan Křtitel ví, že Kristus nepřijímá křest
jako znamení obrácení či pokání. Ježíš touto událostí zahajuje své veřejné vystoupení.

BOHOSLUŽBY OD 12. DO 19. LEDNA 2020
neděle 12. ledna
SVÁTEK
KŘTU PÁNĚ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 13. ledna

Morkovice

úterý 14. ledna
středa 15. ledna
čtvrtek 16. ledna

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

pátek 17. ledna
sv. Antonína, opata
sobota 18. ledna
Panny Marie, Matky
jednoty křesťanů

2. neděle v mezidobí
19. ledna

7:30
9:00
10:30

Morkovice

Za farnost
Mše svatá
Za dar zdraví, Boží požehnání a
ochranu Panny Marie
17:30 Za Boží požehnání pro živou rodinu
Vrbovu a za DO
17:30 Za + Andreu Cihelkovu a živou rodinu
9:30 Mše svatá (Domov pro seniory)
17:00 Mše svatá
18:00 adorace
17:30 Za + Pavla Koňarika, rodiče, sourozence
a živou rodinu
8:00 Mše svatá

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost

Ohlášky: Dnes v neděli 12. ledna 2020 V 15:00 bude v kostele v Morkovicích
koncert ZUŠ. Příští neděle bude sbírka na farnost. Farní ples bude v sobotu 8.
února 2020 v kulturním domě v Pačlavicích. Dary do tomboly můžete přinést na faru a
vstupenky na ples si můžete zamluvit a nebo koupit u paní Gremlicové. V sobotu od
16:30 je objednaná hala v Morkovicích. V neděli 19.1. bude na faře v Morkovicích
v 15.30 hodin beseda s promítáním filmu spanem Jaroslavem Jarošem - cestovatel a
kameraman. Název besedy je: AFRIKA - národní parky Tanzánie.Vstupné
dobrovolné. V sobotu 1. února bude ve Šternberku Hromniční pouť matek, mši svatou
v 10:00 a přednášku na téma: Dítě a počítač, bude mít Doc. Dr. Rudolfa Smahela,
Th.D., vedoucího katedry křesťanské výchovy na CMTF v Olomouci

Farní tábor pro děti 1.-7. třída: termín 8. -15. 8. 2020, Charváty u Olomouce,
cena: 2.100,Dobrodružný sjezd řeky Moravy, pro mládež od 8. třídy:
termín 14. -17. 7. 2020 , cena: 1.500,------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZUŠ Morkovice a ŘKF Morkovice
Vás zvou na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
neděle 12. ledna 2020 v 15:00
kostel sv. Jana Křtitele v Morkovicích
Výtěžek koncertu bude rozdělen rovným dílem a věnován pro Charitu
Kroměříž a jako příspěvek na restaurování obrazu Panny Marie Křébské.
---------------------------------------------------------------------------------------------Týden modliteb za jednotu křesťanů 18. – 25. ledna 2020
Téma: „Zachovali se k nám neobyčejně laskavě.“ (Sk 28,2)
Letošní texty k modlitbě a zamyšlení připravili křesťané z Malty. Téma přípomíná událost
ze života sv. Pavla, kdy v bouři - při cestě do Římá - u ostrovu Malta ztroskotá loď s 276
cestujících na palubě. Všichni podivuhodně přežijí a místní obyvatelé s neobyčejnou
laskavostí pomohou všem zachráněným. (Sk 27,18 – 28,10)
I dnes je v těchto mořích nespočet lidí vystaveno podobným obavám. Tatáž místa, o
kterých čteme ve Skutcích apoštolů tvoří zastávky i na cestách dnešních migrantů. A jinde
ve světě podnikají další zástupy lidí podobně nebezpečné cesty po zemi i po moři, aby
unikli před přírodními katastrofami, válkami a chudobou. Také jejich životy jsou vydávány
napospas nesmírným a chladně lhostejným silám – nejen těm přírodním, ale také
politickým, ekonomickým a lidským. Jednota nás křesťanů se má projevit nejen v
pohostinnosti prokazované sobě navzájem, ačkoli i to je samozřejmě ohromně důležité, ale
také tehdy, když s láskou přijmeme ty, s nimiž nás nespojuje jazyk, kultura ani víra.

