Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 26. LEDNA 2020
Ježíš velmi často mluví o Božím království (království nebes). Označuje tak skutečnost
přítomnosti Boží na zemi. Bůh nepřijde až jednou, někdy… Kde je Bůh přítomen, tam
přichází i Boží království. On, Ježíš, je Boží Syn. To tedy znamená, že s jeho příchodem je
přítomno i Boží království! Proto je tak blízko. Ale Pán ví, že bez vnitřního otevření se
Bohu je fyzická blízkost jen pramálo platná. Ti, kdo se však vydají za Kristem, zakusí moc
a sílu tohoto království nebes. A nestane se to někdy na konci věků, ale již nyní!
Apoštolové by o tom mohli vyprávět…
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čt. - Iz 8,23b – 9,3- Asyřané dobyli Galileu a část obyvatel odvedli do vyhnanství.
Prorok vidí zemi v hluboké temnotě… Avšak v této temnotě zazáří světlo
Žalm 27* odp. Hospodin je mé světlo a má spása.
2. čt. - 1 Kor 1,10-13.17 – Komunita Korinťanů byla zjevně rozdělena. Pavel na tento
podnět reaguje a hledá argumenty proti rozdělení v církvi.
Evangelium - Mt 4,12-23 – Po křtu v Jordánu a pokušení na poušti začíná Ježíš svoji
veřejnou činnost, a to v té době v již pohanské Galileji, která tehdy byla obývaná Židy jen
částečně.

BOHOSLUŽBY OD 26. LEDNA DO 2. ÚNORA 2020
3. neděle v mezidobí
26. ledna
pondělí 27. ledna
úterý 28. ledna
sv. Tomáše Akvinského
středa 29. ledna
čtvrtek 30. ledna

pátek 31. ledna
sv. Jana Boska
sobota 1. února

2. února

Uvedení Páně
do chrámu

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Za živou a + rodinu Brablíkovu

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
---

7:30
9:00
10:30
17:30
---

Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

17:30 Za + rodinu Kopečnou a Hlaváčovu, za
živou rodinu a DO
17:00 Mše svatá
18:00 Mše svatá
18:00 adorace
17:30 Za ministranty z naší farnosti

Morkovice

8:00

Mše svatá

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

Za farnost
Mše svatá
Za + Jaroslava Churého,
sourozence a živou rodinu

Ohlášky: Modlitební triduum: ještě dnes v neděli 26. ledna po mši sv. Ve čtvrtek bude
v 19:00 na faře v Morkovicích další část náboženství (Mojžíš II.) Příští neděli budou
v kostele v Morkovicích představeny děti, které se letos připravují k 1. sv. přijímání.
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 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

Dobrodružný sjezd řeky Moravy, pro mládež od 8. třídy:
termín 14. -17. 7. 2020 , cena: 1.500,POUŤ – DO JIŽNÍCH ČECH
Od pátku 1. 5 do neděle 3. 5. 2020 pojedeme na farní pouť
Ubytování a snídani s večeří budeme mít v klášteře sester Kongragace Jesu v obci Štěkeň.
Navštívíme Bílou Horu a klášter Benediktínek v Praze, Poutní místo Svatá Hora u
Příbramy. Poutní místo Lomec, kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě, hrad Rabí,
Klášter Zlatá Koruna, Český Krumlov, klášter Kájov….
Cesta autobusem, 2x snídaně a 2x večeře a ubytování a některé vstupy. Cena 2.500
Zálohu 1000,-Kč zaplatťe do konce února u paní Gremlicové
Tříkrálová sbírka 2020 Morkovice - Slížany - 67 934,- Kč.
Pačlavice – 8 191,Pornice – 6 388,Lhota – 4 173,-

Papež František vyhlásil 3. neděli v mezidobí jako neděli Božího slova.

rodiče

Papež zvolil třetí neděli v mezidobí, kdy evangelium
představuje Ježíše jako hlasatele Božího království.
Zároveň se ale jedná o časový úsek, do něhož spadá
Den dialogu s judaismem a Týden modliteb za
jednotu křesťanů. Papež výslovně říká, že den
věnovaný Bibli nemá být jednou za rok, nýbrž slaví
se jednou s celoroční platností, abychom získali
důvěrnější vztah k posvátným textům. Zde se totiž
dotýkáme velice smutného bodu – naprostá většina
našich věřících Písmo nezná a naslouchá mu jedině
v neděli. Bible je sice nejrozšířenější kniha, ale také
nejvíce pokrytá prachem, protože ji nikdo nebere do rukou. Papež nás vyzývá, abychom
naopak Boží slovo co možná nejvíce a každodenně drželi v rukou a učinili z něj svou
modlitbu.

