Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
KVĚTNÁ NEDĚLE 13. dubna 2014
Hosana synu Davidovu! Požehnaný je ten, který přichází ve jménu
Hospodinově! Král izraelský! Hosana na výsostech!
Připojme se k zástupu, který oslavoval Krista a vyjděme v pokoji.

Evangelium při žehnání ratolestí: Mt 21,1-11 * Požehnaný, který přichází ve jménu Páně
1.čt. Iz 50,4-7 * Svou tvář jsem neskryl před hanou a slinou, ale vím, že nebudu zahanben.
Žalm 22 * Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2. čt. Flp 2, 6-11* Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil.
Pašije: Mt.26,14-27,66 * Kristus stal se poslušným až k smrti, a to k smrti na kříži. Proto
také ho Bůh povýšil a dal mu jméno, které je nade všechno jméno.

Velikonoční zpověď je dnes od 13:30 v Pačlavicích a od 15:30 v Morkovicích.
Využijte přítomnosti více zpovědníků a přijměte svátost smíření.
Křížové cesty na Květnou neděli: 13:30 Pačlavice, Prasklice po mši sv. V Morkovicích
povedou KC děti a mládež. Začne ve 14:30 u kostela a půjdeme kolem zámku na hřbitov.
Sbírky o velikonocích: Zelený čtvrtek na farnost, při návštěvě Božího hrobu přispějte na
chrám Božího hrobu v Jeruzalémě. Velikonoční neděle - sbírka na Kněžský seminář.
Postní almužna - krabičky s dary přineste do kostela na KC, nebo v pondělí ráno na faru.
BOHOSLUŽBY OD 13. DO 21. DUBNA 2014
Prasklice
8:30 mše sv.
neděle 13. dubna
Pačlavice
8:30 mše sv.
KVĚTNÁ NEDĚLE
Morkovice 10:00 mše sv. za farníky
sbírka na opravy ve
Morkovice 14:30 KC mládeže městem, 15:30 zpovídání
farnostech
pondělí 14. dubna
Morkovice 18:30 za + Františka Kopečného, rodiče a živ. rod.
úterý 15. dubna
Pačlavice
9:00 mše sv.
středa 16. dubna
Morkovice 17:00 za + prarodiče Broskvovy, živ. a + rodinu
Pačlavice
17:00 mše sv.
čtvrtek 17. dubna
Prasklice
17:30 mše sv.
ZELENÝ ČTVRTEK
Morkovice 19:00 za + kněze sloužící v naší farnosti a nová pov.
Pačlavice
17:00 obřady na památku umučení Páně
pátek 18. dubna
Prasklice
17:30 obřady na památku umučení Páně
VELKÝ PÁTEK
Morkovice
19:00 obřady na památku umučení Páně
Den přísného postu
19. dubna Bílá sobota
celý den adorace u Božího hrobu
Pačlavice
20:15 Vigilie vzkříšení
VIGILIE VZKŘÍŠENÍ
Morkovice 20:30 vigilie vzkříšení
Pačlavice
8:30 mše sv. za farníky
NEDĚLE 20. DUBNA
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Morkovice 10:00 na poděkování Bohu za dar života
Prasklice
10:30 mše sv.
sbírka na seminář
Morkovice 15:00 průvod Slavnosti Vzkříšení, Te Deum

Příprava na první sv. přijímání bude ve středu 16. dubna od 16:00 na faře v Morkovicích.
Téma: Svátost smíření. Součástí je účast na mši sv. pro děti v 17:00.
Volby do pastorační rady. Na nástěnce jsou konečné výsledky voleb do pastorační rady.
Postupují první tři zvoleni, další tři jmenuje farář. Pastorační rada má 6 členů.
Návštěvy nemocných: Nahlaste prosím nemocné a starší z vašeho okolí ať se mohou
vyzpovídat a přijat o velikonocích eucharistii. Ať neodchází z tohoto světa bez svátostí.
Žehnání pokrmů na Boží hod velikonoční bude při každé mši sv. V košíku, nebo ošatce
přinášíme do kostela k požehnání: chleba nebo mazanec, sváteční pečivo, maso nebo
uzeninu, vajíčko pro každého člena rodiny a láhev vína na sváteční stůl.
Rozpis bohoslužeb, obřadů a modliteb ve Svatém týdnu v našich farnostech.
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Květná neděle 10:00 průvod, mše sv. 8:20 průvod, mše sv. 8:30 průvod, mše sv.
Zelený čtvrtek 19:00 - mše sv.
17:00 - mše sv.
17:30 mše sv.
do 23:00 - bdění
do 20:00 bdění
do 20:00 - bdění
Velký pátek
8:00 - ranní chvály
12:30 - KC na Křéby
19:00 - obřady
17:00 - obřady
17:30 - obřady
24:00 - matutinum
Bílá sobota
8:00 - ranní chvály
9:00 - 17:00 stráž
9:00 - 17:00 stráž
u Božího hrobu 15:00 - novéna k BM
14:30 - novéna k BM 15:00 - novéna k BM
Vigilie zkříšení 20:30 - žehnání ohně 20:30 - žehnání ohně
Velikonoční 10:00 - mše sv.
8:30 - mše sv.
10:30 - mše sv.
neděle
15:00 - Te Deum
Drazí farníci, vstupujeme do posvátné doby Svatého týdne. Jásavé Hosana Květné neděle
vystřídá zármutek nad Ježíšovým utrpením a smrtí. Prožité obřady velikonočního tridua
patří k nejsilnějším zážitkům naší víry. Připomínáme si vrcholné události Ježíšova života a
svou přítomností na obřadech je znovu prožíváme. Na Zelený čtvrtek děkujeme za dar
eucharistie a kněžství. Po přenesení Nejsv. Svátosti zůstáváme v tichu s Ježíšem
v Getsemanech. * Na Velký pátek máme před očima Kristovo utrpení a smrt. Je přísný
půst. Neslaví se mše sv. Křížová cesta na Křéby ve 12:30. Po obřadech zahájíme novénu
k Božímu Milosrdenství. V Morkovicích bude celou noc a následující den do 16:00 stráž u
Božího hrobu s noční modlitbou matutina ve 24:00. V ostatních farnostech podle rozpisu
na který se zapište! * Na Bílou sobotu přicházíme k Božímu hrobu rozjímat o Ježíšově
umučení a smrti. V usebranosti očekáváme jeho vzkříšení. V 15:00 se ve všech farnostech
modlíme novénu k Božímu milosrdenství. * Až po západu slunce se shromáždíme před
kostelem k prožití vrcholné slavnosti církevního roku - Vigilie vzkříšení. Naše účast je
výrazem duchovní zralosti a živé víry těch, kteří očekávají s hořícími lampami Pána, až
znovu přijde, aby je nalezl, jak bdí a přivedl ke svému stolu. * Boží Hod velikonoční:
V Pačlavicích a Prasklicích po mši sv. Te Deum a modlitba novény k Božímu milosrdenství.
V Morkovicích v 15:00 průvod Vzkříšení kolem kostela s modlitbou novény a svátostné
požehnání. * Ať nás společné slavení obřadů velikonočního tridua posilní ve víře,
v našeho Pána, který nás vykoupil a upevní naše farní společenství. Požehnané
velikonoce vám přeje otec Josef.
Týden Božího milosrdenství budeme slavit od velikonočního pondělí každý den až do
neděle 27. dubna slavnou mší sv. v 15:00, na kterou opět přijedou pozvaní kazatelé.

