Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

7. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 23. ÚNORA 2020

Ohlášky: Dnes je sbírka Haléř svatého Petra. Dnes v neděli 23. 2. 2020 v 15:30 hodin
bude na faře v Morkovicích beseda s cestovatelem a kameramanem panem Františkem
Hanákem a promítání filmu.Název: Patagonie - Ohňová země,/Argentina - Chile/.
Vstupné dobrovolné,občerstvení zajištěno. Ve středu začíná postní doba. Při mši svaté
bude svěcení popela a udělování popelce.Ve čtvrtek v 19.00 bude na faře další část
náboženství. „Den otevřených dveří“ do Církevní ZŠ v Kroměříži v úterý 10. března
2020 od 14 do 17 hodin.

Konec první části Horského kázání směřuje náš pohled k základní evangelijní filosofii. Je
radikální a odráží v sobě sílu Boží moci, která ve vztazích sahá daleko za lidskou pomstu.
Příkaz ‘Miluj svého bližního’ posouvá k radikálnějšímu ‘Milujte své nepřátele‘. Je to
vůbec reálné? Zvláště tam, kde se nepřátelé dopouští strašlivých činů? Zastavit filosofii
odplaty, modlit se za ně, dát víc, neodvracet se, ale milovat… To shrnuje Kristovo: „Buďte
dokonalí.“ Jak miluje Bůh, pokud je sám takto radikální ve své lásce? Napodobit ho lze asi
jen z části, přesto je to cesta křesťanského smýšlení.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čt. - Lv 19,1-2.17-18 - Třetí kniha Mojžíšova je tvořena především předpisy, často
dobově podmíněnými. Některé jsou co do ideálů pokrokovější, než máme dnes my.
Žalm 103* odp. Hospodin je milosrdný a milostivý
2. čt. - 1 Kor 3,16-23 – V komunitě Korintských panuje napětí a rozdělení. Někteří se
přiklonili k učení svatého Pavla, ale jiní dávají přednost jiným učitelům. Pavel je kárá a
argumentuje…
Evangelium - Mt 5,38-48 – Pokračujeme ve čtení Horského kázání. Ježíš komentoval
některá přikázání Desatera a navazuje komentářem dalších částí Tóry.

Vedení nedělních křížových cest: 1.3. Orel Morkovice, 8.3.ministranti, 15.3. muži, 22.3.
senioři, 29.3. modlitby matek, 5.4. společenství mladých 10.4. Velký Pátek - 12:00 KC na
Křéby. V pátek je křížová cesta půl hodiny přede mší svatou. V Pačlavicích a Prasklicích
budou křížové cesty v neděli po mši svaté.

BOHOSLUŽBY OD 23. ÚNORA DO 1. BŘEZNA 2020

I letos se můžete během postní doby zapojit do „Postní almužny“. Kasičky budou
k rozebrání příští neděli.
Postní almužna
V „postní době“ nejde v první řadě o půst. Půst je jen jedním z prostředků k něčemu
důležitějšímu: totiž k obrácení. Ano, hlavní náplní postní doby není bezduchý půst a
odříkání! Ale obrácení se k Někomu, kdo mi chce nabídnout více, než to, čím právě žiji.
Obrátit se ale k Tomu, kdo mi nabízí něco většího, předpokládá, že je třeba se od něčeho
jiného odvrátit. Abych mohl do svých dlaní přijmout něco většího, musím odložit to, co
v nich může překážet. V tom je podstata neustálého rozlišování kudy nás Bůh vede, co
nám nabízí a co je pro nás dobré.
Moudrost církve předávaná po staletí doporučuje tři, resp. čtyři kroky na cestě obrácení:
„půst“, „modlitbu“, „almužnu“ a „smíření“.
Modlitbou se člověk spojuje s Bohem, naslouchá mu, rozlišuje, jak a kudy se má ubírat
jeho život.
Postem se člověk něčeho dobrovolně zříká (peněz, času, aktivit…) a to, čeho se zřekl,
poskytuje potřebným – což je podstatou „almužny“.
Smíření pak člověka naplňuje pokojem ve vztahu k Bohu, k druhým i k sobě.
Takže neváhejme a užijme pomůcku zvanou „postní almužna“ ke svému obracení se k
Bohu.
Mons. Bohumír Vitásek
prezident ACHO
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1. NEDĚLE
POSTNÍ

Mše svatá
Za farnost
Za + Karla Jiříčka a za živou a
zemřelou rodinu
Za + Boženu Dupákovou, manžela a
rodiče z obou stran
Mše svatá
Mše svatá
Za+Josefu Lejsalovou,manžela a + rodinu
Mše svatá
adorace
Křížová cesta
Za živou a + rodinu Vymazalovu
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Křížová cesta

POUŤ – DO JIŽNÍCH ČECH - Od pátku 1.5. do neděle 3.5. 2020, místa jsou již
obsazena, prosím o zaplacení zálohu 1000,-Kč u paní Gremlicové.

Popeleční středou vstupují věřící do
čtyřicetidenního postního období, které je
přípravou na oslavu Velikonoc. V katolické
církvi je to den přísného postu (půst od
zdrženlivosti masa a půst „újmy“ - jen jednou
za den úplné nasycení).

