Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE POSTNÍ 8. BŘEZNA 2020
Jakkoli se postní doba může zdát časem bez okras a slávy, dnešní evangelium odkazuje
na nesmírně silný až slavnostní zážitek apoštolů. Ježíš jim zjevil svoji slávu, dokonce
zaslechnou hlas samotného Otce. Tato událost je však má připravit na blížící se
ukřižování Pána. Nešlo o nic menšího, než povzbudit jejich víru, která bude procházet
zkouškou. Nešlo jen o zajímavé zpestření všedního života. Ježíš nepřišel, aby své
učedníky pobavil, ale aby je zachránil. V Kristu jde o všechno!
1.čtení. Gn 12,1-4a * Prvních 11. kapitol knihy Genesis líčí svět v jeho zrodu: stvoření
Bohem a postupné proniknutí hříchu do všech rovin lidských vztahů. Ve 12. kapitole
(náš text) se pohled soustředí na jednoho člověka, od něhož Bůh začne rozvíjet plán
záchrany.
Žalm: 33 * Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2.čtení: 2 Tim 1,8b-10 * Svatý Pavel píše druhý list spolupracovníkovi v biskupské
službě. V tomto krátkém textu sv. Pavel shrnul základní podstatu vyznání víry
křesťanů!
Evangelium: Mt 17,1-9 Zahalí je oblak, což je odkaz na starozákonní výjev Boha v
oblaku. Ježíš se setkává s Mojžíšem, který přijal Tóru – Zákon, a s Eliášem – největším
z proroků. I ti se před Ježíšem sklánějí!

BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. BŘEZNA 2020
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Za farnost
Mše svatá
Za + rodiče,2 zetě, vnuka a živou rodinu
Křížová cesta (ministranti)
Za nová duchovní povolání
Mše svatá ( domov pro seniory)
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Ohlášky: I letos se můžete během postní doby zapojit do „Postní almužny“. Kasičky
jsou k rozebrání v kostele. Malé úkoly na postní dobu jsou v kostele v Morkovicí
vzadu na nástěnce – inspirace pro každého z nás. Ve čtvrtek 12.3. na faře
v Morkovicích náboženství (2. kniha Samuelova)¨„Den otevřených dveří“ do
Církevní ZŠ v Kroměříži v úterý 10. března 2020 od 14 do 17 hodin. V neděli
15.3.2020 v 15.30 jste zváni na faru do Morkovic na besedu s promítáním filmu s
cestovatelem a kameramanem Františkem Hanákem. Název besedy je - Malajsie Borneo . Vstupné dobrovolné, občerstvení zajištěno. Prosím o pomoc při brigádě na
faře v Pačlavicích pro muže i ženy – po mši svaté se domluvte s paní Hladkou.
Ohlášky před svatbou: V sobotu 21.března uzavře svátost manželství ve farnosti sv.
Ondřeje v Ivanovicích na Hané slečna Kateřina Kozáková pokřtěná v Pačlavicích
bydlící v Ivanovicích na Hané a pan Zdeněk Šmíd z Ivanovic na Hané.
Vedení nedělních křížových cest: 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.

Prohlášení ČBK k riziku onemocnění COVID-19
Drazí věřící,
v souvislosti s šířícím se koronavirem způsobujícím onemocnění COVID-19
apelujeme na vás, abyste byli zodpovědní, chránili sebe, své blízké a všechny ve svém
okolí. Proto doporučujeme přijmout následující opatření:
·
Je třeba, aby se věřící, kteří mají příznaky nemoci dýchacích cest, mají podezření
z nákazy koronavirem nebo jsou v karanténě, zdrželi účasti na bohoslužbách. To stejné
platí pro kněze i další pomocníky při liturgii.
·
Řiďme se pokyny kompetentních státních úřadů, nepodceňujme daná upozornění
·
Jako věřící nezapomínejme na skutky křesťanského milosrdenství, na nemocné a
ohrožené pamatujme modlitbou a nezapomínejme ani na účinnou pomoc těm, kdo ji
potřebují.
·
Nešiřme paniku, ale v klidu předcházejme zbytečným komplikacím.
V Hejnicích 6. března 2020
Čeští a moravští biskupové

