Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

6. NEDĚLE VMEZIDOBÍ 16. ÚNORA 2020
Jak vzácné by bylo dnes potkat Ježíše někde, třeba na nádraží či u pumpy. Co by asi
říkal? Se zástupem zůstal na louce a komentuje Desatero. Spolu s nimi se zastavme
nad slovy tohoto zákona. Pán vidí, kam přikázání směřují. A to nám předkládá:
Zkusme rozvinout Ježíšova slova do pozitivní interpretace: nehněvat se, ale odpouštět;
netupit, ale povzbudit k dobru; neproklínat, ale žehnat. Nejen nepodlehnout
žádostivosti, ale nevést s ní vůbec žádný dialog. Nekřivit pravdu, ale vůbec ji
neohýbat. Rovný člověk je Bohem očekávaný partner pro dialog.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čt. - Sir 15,16-21 - Kniha Sirachovcova je napsaná jako poučení mladého muže
vstupujícího do života. V krátkých úvahách probírá různá témata. Bůh člověku dává
svobodu vybrat si mezi dobrem a zlem.
Žalm 119* odp. Blaze těm, kdo kráčejí v zákoně Hospodinově.
2. čt. - 1 Kor 2,6-10 – Komunita Korintských je ve velké rozepři ohledně vedení a
učení. Kristovo učení není určeno pro žádnou elitní skupinu, spočívá v tajemství
kříže!
Evangelium - Mt 5,17-37 – Po blahoslavenstvích připojuje Kristus komentář k
pátému, šestému a osmému přikázání Desatera, základní smlouvě, na které stojí víra
Izraelitů.

BOHOSLUŽBY OD 16. DO 23. ÚNORA 2020
6. neděle v mezidobí
16. února

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

pondělí 17. února
úterý 18. února
středa 19. února

Morkovice
Prasklice
Morkovice

17:30
9:30
17:30

čtvrtek 20. února

Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

17:00
18:00
17:30
8:00

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

pátek 21. února
sobota 22. února
Stolce sv. Petra

7. neděle v mezidobí
23. února

Mše svatá
Mše svatá
Na poděkování a za Boží požehnání pro
živou rodinu
Na poděkování za 80. let života
Mše svatá (Domov pro seniory)
Za + Františka a Marii Najmanovy a živou
rodinu
Mše svatá
adorace
Za + rodiče DO a živou rodinu Malíkovu
Za papeže Františka
Mše svatá
Mše svatá
Za + Karla Jiříčka a za živou a zemřelou
rodinu

Ohlášky: Dnes je sbírka na farnost. V sobotu 22. února budou od 15:00 v Morkovicích
HRY NA FAŘE. Příští něděli bude sbíka – Haléř svatého Petra. 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.
Pozvání na vzdělávací kurz do Olomouce: Dobrovolnictví v pastorační péči o nemocné
(viz. nástěnka)

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 (ještě jsou 2 volná místa)

Jubilejní rok sv. Jana Sarkandra
Hned tři výročí spojená s mučedníkem sv. Janem Sarkandrem si v roce 2020
připomínají věřící olomoucké arcidiecéze: 17. března uplyne 400 let od jeho
mučednické smrti, 6. května oslavíme 160 let od
slavnostního vyhlášení jeho blahořečení a 21. května
pak 25 let od svatořečení.
Svatý Jan byl knězem olomoucké diecéze a zemřel
v městské věznici v Olomouci na následky krutého
mučení útrpným právem 17. března 1620. Věznice byla
později přebudována v kapli svatých mučedníků a
dnešní novobarokní podobu získala na počátku
20. století. Proto bude mše svatá v tomto jubilejním
roce vždy 17. den v měsíci od ledna do prosince
v 16:00 v kaple sv. Jana Sarkandra v Olomouci. Kromě
těchto bohoslužeb je v kapli sv. Jana každou neděli mše
svatá v 15.00 a v úterý 17. března, v den 400. výročí
mučednické smrti sv. Jana Sarkandra, bude mši svatou
od 17.00 v kapli sloužit arcibiskup Jan Graubner.

