Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SLAVNOST ZJEVENÍ PÁNĚ 6. LEDNA 2019
Vánoce soustředí pozornost na událost narození Ježíše, Božího Syna. Jde o to, že Ježíš
otevře cestu záchrany všem lidem! Skrze něj budou moci zcela všichni, i pohané,
předstoupit před Boha. Dnes oslavujeme tento velkolepý dar. Putování mudrců je více než
symbolický obraz toho, jak Bůh vede každého, aby ho přivedl k poznání záchrany.
Otázkou příběhu evangelia zůstává naše vlastní ochota nechat se Bohem vést. Izraelité měli
všechny potřebné znalosti, aby Mesiáše poznali. Dokonce i král Herodes, který sám nebyl
Žid… A přeci Mesiáše nepoznali. Pohanští mágové neměli takřka nic, a přesto přichází.
Někdy nás zaráží, proč Bůh nejedná nějak jasněji, aby „museli“ poznat úplně všichni.
Zjevně Bůh volí mnohem křehčí a svobodnější cesty. Oslovení a pozvaní jsme i my.
Odpovíme?
1. čt. – Iz 60,1-6 * v textu zazní ujištění o Boží moci, která není krátká na záchranu.
Všimněme si, že ti, kdo přicházejí, jsou i pohané!
Žalm 72 * odp. Budou se ti, Hospodine, klanět všechny
2. čt. - Ef 3,2-3a.5-6 * Svatý Pavel touží povzbudit pohanské posluchače - mají stejný podíl
na spáse jako Židé. To je zásadní zvěst i pro nás.
Evangelium - Mt 2,1-12 * Izrael měl poznat narozeného Mesiáše a přivítat ho s velkou
oslavou. Ale místo Izraele poznali Zachránce pohané

BOHOSLUŽBY OD 6. DO 13. LEDNA 2019
neděle 6. ledna
SLAVNOST
ZJEVENÍ PÁNĚ
pondělí 7. ledna
úterý 8. ledna
středa 9. ledna

čtvrtek 10. ledna

pátek 11. ledna
sobota 12. ledna

neděle 13. ledna
SVÁTEK
KŘTU PÁNĚ
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--Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
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7:30
9:00
10:30
17:30
--9:30
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Mše svatá
Mše svatá
Za + Oldřicha Churého a živou rodinu
Za + sestru Ludmilu a DO

Mše svatá (domov důchodců)
Za Boží požehnání pro živou a + rodinu
Vrbovu
17:00 Mše svatá
18:00 Mše svatá
18:00 adorace
17:30 Za živou a + rodinu Pektorovu
8:00 Za živou a + rodinu Kadlecovu
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Na poděkování za opravu věže kostela

Ohlášky: Dnes v neděli 6.1. bude na faře v Morkovicích v 16:00 s panem Jaroslavem
Jarošem beseda na téma: Putování po chrámech třech kontinentů. V neděli 13. ledna
2018 V 15:00 bude v kostele v Morkovicích koncert ZUŠ. Farní ples bude v sobotu 9.
února 2019 v kulturním domě v Pačlavicích. Setkání těch kdo by jste chtěli pomoci
s přípravou bude v Morkovicích na faře ve čtvrtek 10. 1. v 19:00.

Farní tábor pro děti 1.-6. třída: termín 10.-17.8., Osová Bítýška (centrum
mládeže), cena: 2.100,-; téma: Cesta kolem světa za 8 dní
Letní soustředění mládeže 7.-9. třída: termín 21.-25.8., Rychtářov (fara),
cena: 1.500,-; téma: Poslání
Oprava věže: Za zdárné ukončení oprav věže poděkujeme při mši svaté 13. ledna 2019 v
10:30. Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Vojtěch Šíma, biskupský delegát pro stálou
formaci kněží, děkan Kolegiátní kapituly Kroměříž a emeritní kanovník Metropolitní
kapituly Olomouc.
Číslo účtu farnosti Morkovice: 207547249/0300
Ve svátku "Tří Králů" se Kristus zjevuje i nevěřícím,
či jinověrcům a v postavách svatých králů je
zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění
králů přinášejících dary připomíná holdování velmožů
a králů vazalských zemí nově korunovanému králi.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové
zvyky. U nás je zažité žehnání domů, při němž se na
dveře svěcenou křídou píší písmena K+M+B. Nejsou
to ale patrně počáteční písmena jmen "Třech králů":
Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje,
nýbrž zkratka latinského:

Christus Mansionem Benedicat
KRISTE, ŽEHNEJ TOMUTO DOMU
K+M+B+2019
Sbírky v prosinci 2018
neděle 2. 12.
neděle 9. 12.
neděle 16. 12. sbírka na věž
neděle 23. 12.
Štědrý den
24. 12.
Narození Páně 25. 12.
Sv. Štěpán
26. 12.
Neděle - Sv. Rodina 30. 12.

Morkovice
7.156,10.022,22.063,5.995,8.160,- + 4.982,8.287,--6.340,-

Pačlavice
2.780,3.150,4.000,2.896,6.225,5.335,Lh. 600,- 2.617,2.605,-

Prasklice
1.250,1.670,2.610,850,1.791,1.385,1.037
5.766,-

