Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

4. NEDĚLE POSTNÍ - 30. BŘEZNA 2014

ROK RODINY

Vesel se Jeruzaléme! Jásejte nad ním všichni, kdo ho milujete. Zajásejte, neboť váš
zármutek se promění v radost a budete nasyceni ze zdroje útěchy.
1. čt. - 1 Sam 16, 1b.6-7,10-13a * David je pomazán za krále nad Izraelem
Žalm - Žl 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
2. čt. - Ef 5,8-14 * Vstaň z mrtvých, a Kristus tě osvítí.
Evangelium: Jan 9,1- 41 * Šel tam tedy, umyl se, a když se vrátil, viděl. V tomto úryvku
se vyskytují dva symbolické prvky: uzdravení ze slepoty a siloášské vody. „Otevření očí
slepých“ bylo už ve Starém zákoně mesiánským znamením. Siloášské vody jsou
u Izaiáše opěvovány jako znamení skryté Boží moci. V liturgii se tento text předčítal po
mnoho století při přípravě katechumenů na křest. U slepce se totiž jasně ukazuje růst
víry: Ježíš je pro něj nejprve člověk, pak prorok poslaný od Boha a nakonec „Syn
člověka a Pán“. Ježíš neotevřel pouze jeho vnější oči, ale hlavně oči jeho srdce. Slepec
uviděl světlo a stal se synem světla.
BOHOSLUŽBY OD 30. BŘEZNA DO 13. DUBNA 2014
neděle 30. března
Pačlavice
8:30 mše sv.
4. neděle postní
Morkovice 10:00 za živou a + rodinu Horákovu
Morkovice 15:00 KC matek , adorace a závěr tridua MM
pondělí 31. března
Morkovice 15:00 za živ. a † rodinu Župkovu a Novotnou / KC
úterý 1. dubna
Prasklice
18:00 mše sv.
středa 2. dubna
Morkovice 17:00 na poděkování, B. požehnání a ochranu P. M.
čtvrtek 3. dubna
Pačlavice
17:00 Mše sv. / Morkovice adorace 18:00 -19:00
pátek 4. dubna
Morkovice 15:00 za + Roberta Stanka a ž. rodinu, KC
sobota 5. dubna
Morkovice
7:30 večeřadlo a mše sv. za členy ž. růžence
neděle 6. dubna
Pačlavice
8:30 mše sv. za farníky
5. neděle postní
Morkovice 10:00 na poděkování Bohu za 75 let života
Prasklice
13:30 mše sv. a po ní
Křéby
14:30 společná KC všech farností na Křéby
pondělí 7. dubna
Morkovice 18:30 za živou a + rodinu Malých / KC
úterý 8. dubna
Prasklice
18:00 mše sv.
středa 9. dubna
Morkovice 17:00 za dvoje + rodiče a živou rodinu (596)
čtvrtek 10. dubna
Pačlavice
17:00 mše sv. / Morkovice adorace 18:00 -19:00
pátek 11. dubna
Morkovice 18:30 za + rodinu Husákovu
sobota 12. dubna
Prasklice
8:30 zahájení děkanátního setkání mládeže
setkání mládeže
Křéby
15:00 mše sv.
neděle 13. dubna
Prasklice
8:30 mše sv.
Květná neděle
Pačlavice
8:30 mše sv.
Morkovice 10:00 mše sv. za farníky
sbírka na opravy
Morkovice 14:30 KC mládeže městem, 15:30 zpovídání

Křížové cesty vedou dnes matky. V Prasklicích a v Pačlavicích po mši sv. V Morkovicích
v 15:00 KC s adorací a modlitbou za rodiny. Ve všední den jsou KC po mši sv. Příští
neděli bude Křížová cesta pro všechny farnosti společná v 14:30 z Prasklic na Křéby.
Příprava na první sv. přijímání bude ve středu 2. dubna od 16:00 na faře v Morkovicích.
Téma: I já jsem hříšník. Součástí je účast na mši sv. pro děti v 17:00.
Volby do pastorační rad. Na nástěnce jsou výsledky prvního kola do PRF.
Z navržených kandidátů, kteří získali více než 10 hlasů bude sestavena volební kandidátka.
Druhé kolo voleb proběhne v neděli 6. dubna po mši sv.
Zpovídání před prvním pátkem: Morkovice v pondělí před mší sv., v pátek od 14:00.
Pačlavice ve čtvrtek před mší sv. Adorace v Morkovicích i Pačlavicích 30 min před mší
sv.
Společenství mladých si v pátek 4. dubna zajede na KC na AG do KM, nebo se setká v 19:30
na faře pod vedením Štěpána a Evy. Pro zájemce, kteří ještě letos nebyli na žádné postní
obnově nabízím i s odvozem Postní obnovu mladých v Rajnochovicích. Odjezd v pátek v
17:30, příjezd v sobotu do 22:00. Domluvte představení našich farností na setkání v Prasklicích
a KC na Květnou neděli v Morkovicích, která povede městem.
Sbírka na opravy, které se provádějí v našich farnostech bude na Květnou neděli.
Ekonomická rada a poradní sbor farníků, rozhodli, že oprava střechy farního kostela
v Morkovicích bude pokračovat i přes zamítnutí dotace z Ministerstva kultury. Slíbeny máme
jen dotace z kraje a arcibiskupství. Potřebujeme zajistit zbývajících 400 000,-Kč. Ať každý
farník sám zváží kolik je ochoten přispět. Nejvíce stejně přispívají pravidelní drobní dárci, kteří
chodí každou neděli do svého kostela a nemají potřebu z pohodlnosti, aby mohli ještě v 10:00
spát nebo z jiných důvodů chodit do kostela jinam, jak jim to vyhovuje. Farnost máme tam, kde
žijeme, kde křtíme děti, kde je kněz učí náboženství, kde se slouží za naše rodiny mše sv. Zde
vytváříme společenství při nedělní mši sv. a také pravidelně přispíváme na běžné i mimořádné
potřeby našich farností.
Velikonoční zpovídání bude na Květnou neděli: Prasklice v 8:00 před mší sv. Pačlavice od
14:00 a Morkovice od 15:30. V každé farnosti budou zpovídat cizí zpovědníci
AKCE MLÁDEŽE NAŠEHO DĚKANÁTU:
Hudební křížová cesta s promítáním videoklipů v pátek 4. dubna v 18:00 v KM na AG. *
Muzikálové pašije „Až na smrt“ v neděli 6.dubna v kostele sv. Mořice v KM Mladí
z děkanátu nacvičili nové muzikálové zpracování umučení Krista. Pozvěte i ty, kteří by
Evangelium sami neotevřeli, takovéto zpracování pro ně může být přijatelnější cestou
k poznání, že Velikonoce nejsou jen jakési „svátky jara“. * Setkání mládeže se koná každý rok
v sobotu před Květnou nedělí při příležitosti Světového dne mládeže. Letošní setkání bude
v sobotu 12. dubna v Prasklicích.
Program: 8:00 - 8:30 - registrace, program v kostele
8:30 - seznámení s poselstvím papeže Františka
8:45 - představování farností děkanátu
10:00 - katecheze, P. Marek Dunda a jáhen Skočovský
11:30 - reflexe katechezí
12:30 - oběd
13:15 - seznamovací hra
14:00 - křížová cesta na Křéby
15:00 - mše sv. na Křébech, v 16:00 rozloučení a odjezd v 17:11
Prosím mladé z našich farností, aby se na setkání přihlásili na:
www.mladezkromeriz.signaly.cz. Poplatek účastníka je 50Kč.

