Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

Boží hod velikonoční - 20. DUBNA 2014
Vstal jsem z mrtvých, a jsem stále s tebou, aleluja!
1. čt. - Sk 10, 34a.37-43 * Jedli a pili jsme s ním po jeho zmrtvýchvstání.
Žalm 118 * odp. Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho!
2. čt. Kol 3,1-4*Usilujte o to, co pochází shůry, kde je Kristus.
Evangelium - Jan 20, 1-9 * Ježíš musel vstát z mrtvých. Zanechané pruhy plátna,
které obmotávaly Kristovo tělo, vyjadřují, že Kristus byl osvobozen z pout smrti. „Hrob
nebyl ani prázdný ani plný. Stal se poselstvím“. Proto milovaný učedník uviděl a uvěřil,
že Ježíš přemohl smrt. Teprve tato víra mu dala pochopit Písmo.
Drazí farníci přeji Vám pravou duchovní radost z vítězství světla nad
temnotou, lásky nad hříchem. Požehnané velikonoce do vašich rodin, do
vašich domovů. P. Josef

BOHOSLUŽBY OD 20. DO 27. DUBNA 2014
NEDĚLE 20. DUBNA
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ
PÁNĚ
sbírka na seminář
pondělí 21. dubna
úterý 22. dubna
středa 23. dubna
čtvrtek 24. dubna

Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

8:30
10:00
10:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00

mše sv. za farníky
na poděkování Bohu za dar života
mše sv.
průvod Slavnosti Vzkříšení, Te Deum
za † rodiče Fránkovy, † zetě a živou rodinu
za † rodiče Šimákovy, živou a † rodinu
na poděkování za B. milosti a ochranu P. M.
za † Jiřího Skřítka, dvoje rodiče a živou
rodinu
pátek 25. dubna
Morkovice 15:00 na poděkování Bohu za společný život
sobota 26. dubna
Morkovice 15:00 za † Františka Jablunku, rodiče, zetě a ž.
Prasklice 18:00 rod.
mše sv.
NEDĚLE 27. DUBNA Morkovice 8:00 za † rodiče Tiché, živou a † rodinu
SVÁTEK BOŽÍHO
Pačlavice
9:30 mše sv.
MILOSRDENSTVÍ
Morkovice 15:00 k Božího milosrdenství za nás všechny
Mše sv. v týdnu Božího Milosrdenství budou obětované na vaše úmysly a témata dnů novényPřidejte i své prosby, které si napíšete a vložíte do košíčku, který se přinese s obětními dary. Při
každé mši sv. bude sbírka na adopci na dálku. Máme dvě děti z Haiti.
Příprava na první sv. přijímání bude ve středu 16. dubna od 16:00 na faře v Morkovicích.
Téma: Příprava na svátost smíření. Děti se v 15:00 zúčastní mše sv. k B. milosrdenství.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
Ve shodě s přáním Pána Ježíše se tento svátek slaví první neděli po Velikonocích. Přípravou na
tento svátek je novéna, která spočívá v modlitbě korunky k Božímu Milosrdenství. „Jak velké
milosti udělím duším,které se budou tuto korunku modlit! Každou duši, která se tuto korunku
bude modlit, bráním v hodině smrti jako svou chválu a stejné výsady dosahují umírající, když
se ji druzí u nich pomodlí“.

Novéna před svátkem Milosrdenství - Ježíš řekl sestře Faustyně: „Toužím, abys
během těchto devíti dní přiváděla duše k prameni Mého milosrdenství. Každého dne
přivedeš do Mého Srdce jinou skupinu duší a ponoříš je do moře Mého milosrdenství. A
Já všechny tyto duše uvedu do domu Svého Otce…1. den - Velký pátek - Za celé lidstvo,
zvlášť za všechny hříšníky. 2. den - Bílá sobota - Za kněze, řeholníky a řeholnice. 3. den
- Neděle velikonoční - Za křesťany, duše zbožné a věrné.

Od velikonočního pondělí až do soboty slavíme denně ve farním kostele
v Morkovicích týden Božího Milosrdenství. Od 14:30 adorace, v 15:00 modlitba
novény a mše sv. Hlavními celebranty a kazateli budou pozvaní kněží.
4. den - pondělí velikonoční - P. Antonín Hráček. „Dnes Mně přiveď pohany a ty,
kteří Mě ještě neznají. Také na ně jsem myslel při svém hořkém utrpení a jejich
následná horlivost potěšila Mé srdce. Ponoř je do moře Mého milosrdenství.“
5. den - úterý velikonoční - P. Jan Bleša, farář v Kelči. „Dnes Mně přiveď duše
odloučených bratří. Hořkým utrpením drásali Mé Tělo i Srdce - Moji Církev. Když se
vracejí k jednotě s Církví, hojí se Mé rány a tak zmírňují Mé utrpení.“
6. den - středa velikonoční - P. Artur Kozik, kaplan v Kroměříži. „Dnes Mně přiveď
duše tiché a pokorné a duše malých dětí. Tyto duše jsou nejvíc podobné Mému srdci,
ony Mě posilovaly, když jsem v hořkých mukách umíral.“
7. den - čtvrtek velikonoční - P. Martin Sekanina, kaplan AG. „Dnes Mně přiveď
duše, které zvláštním způsobem uctívají a oslavují Mé milosrdenství. Tyto duše měly
největší soustrast s Mým utrpením a nejhlouběji pronikly do Mého ducha.“
8. den - pátek velikonoční - mjr. Josef Konečný, vojenský kaplan. „Dnes Mně přiveď
duše, které jsou v očistci, ať prameny Mé krve ochladí jejich palčivou trýzeň. Všechny tyto
duše velmi miluji, splácejí dluh Mé spravedlnosti. Je ve tvé moci přinést jim ulehčení.“
9. den - sobota velikonoční - P. Josef Červenka, místní farář. „Dnes Mně přiveď duše
vlažné. Tyto duše zraňují Mé Srdce nejbolestněji. Největšího odporu se Mé duši
v Getsemanech dostalo od vlažných duší. Ony byly příčinou, že jsem řekl: Otče, odejmi
ode Mě tento kalich. Poslední záchranou pro ně je utéci se k Mému milosrdenství.“

Slavnost Božího Milosrdenství
a poděkování za svatořečení papeže Jana Pavla II.

v neděli 27. dubna 2014 ve farním kostele v Morkovicích.
od 14:00 adorace a svátost smíření, v 15:00 mše sv.
Hlavní celebrant P. Petr Vrbacký, spirituál teologického konviktu v Olomouci.
Svátek Božího milosrdenství je časem milosti pro všechny lidi. Pán Ježíš řekl:
„Toužím,aby svátek Milosrdenství byl útočištěm a úkrytem pro všechny duše a
zvláště pro ubohé hříšníky. Ačkoliv jsem tak hořce trpěl, duše hynou. Dávám jim
poslední záchranu - svátek mého milosrdenství. Jestliže
nevzdají chválu mému milosrdenství, zahynou navěky“.
Velikost tohoto svátku je dána velikostí neobvyklých příslibů,
které Pán Ježíš tomuto svátku dal. „Kdo toho dne přistoupí k
Prameni života, ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů.
V ten den je otevřeno nitro mého milosrdenství; celé moře
milosti vylévám do duší, které se ke zdroji mého
milosrdenství přiblíží; ať se žádná duše nebojí ke mně
přiblížit, i kdyby její hříchy byly jak šarlat“. Pro získání
plnomocných odpustků, spojených s tímto svátkem, bude
po každé nedělní mši sv. vystavena Nejsvětější svátost před
kterou se pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství.

