Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SVÁTEK BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
2. neděle velikonoční - 27. dubna 2014
Věčný Otče, obětuji ti Tělo a Krev, Duši i Božství
Tvého nejmilejšího Syna a našeho pána Ježíše
Krista na smír za hříchy naše i celého světa.
Jako novorozené děti žádejte duchovní, nefalšované mléko, abyste jím rostli ke spáse.
1. čt. -:Sk 2, 42- 47 * Všichni, kteří přijali víru, drželi pevně pohromadě a měli všechno společné.
Žalm: 118 * Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá na věky.
2. čt.- 1 Petr 1,3-9 * Bůh nás znovu zrodil, zmrtvýchvstáním Ježíše Krista máme naději.
Evang: Jan 20, 19-31 * Za týden přišel Ježíš zase. Evangelijní perikopa obsahuje dvě zjevení
Vzkříšeného: jedenácti učedníkům bez Tomáše a týden nato Tomášovi spolu s ostatními učedníky.
Na Tomášovi je nápadné, že nepřijímá zvěst ostatních apoštolů a klade si podmínky pro „uvěření“.
Ježíš však zná myšlenky i srdce člověka a vychází mu vstříc právě tam, kde se nachází. Proto
poskytuje Tomášovi znamení, které ho přivádí k vyznání víry a ke klanění. Jeho slova nejsou jen
uznáním Ježíšova božství, ale uzavřením smlouvy: Tomáš přijímá Ježíše jako svého Boha a Pána.

Slavnost Božího Milosrdenství

a poděkování za svatořečení papežů
Jana Pavla II. a Jana XXII

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 milosrde nství; 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, bude po každé nedělní mši sv.
vystavena Nejsvětější svátost před kterou se pomodlíme korunku k Božímu milosrdenství.
Zasvěcení se Božímu milosrdenství. Bože, milosrdný Otče, který zjevuješ svou lásku
ve svém Synu, Ježíši Kristu a vyléváš ji na nás v Utěšiteli Duchu Svatém, Tobě dnes
svěřujeme osud světa i každého člověka. Skloň se nad námi hříšnými, uzdrav naši slabost,
přemož všechno zlo a dej všem obyvatelům Země poznat Tvé milosrdenství, aby v Tobě,
trojjediný Bože, vždy nacházeli zdroj naděje. Věčný Otče, pro bolestné utrpení a
zmrtvýchvstání svého Syna buď milosrdný k nám i k celému světu. Amen.

BOHOSLUŽBY OD 27. DUBNA DO 4. KVĚTNA 2014
Morkovice
8:00 za † rodiče Tiché, živou a † rodinu
NEDĚLE 27. DUBNA
Pačlavice
9:30 mše sv. s udílením křtu
SVÁTEK BOŽÍHO
Morkovice
15:00
k Božímu milosrdenství za nás všechny
MILOSRDENSTVÍ
pondělí 28. dubna
Morkovice
7:00 za Boží pomoc a ochranu
středa 30. dubna
Morkovice 17:00 za živou a † rodinu Pátikovu a syna
čtvrtek 1. května
Křéby
17:00 poutní mše sv. k P. Marii - první májová
pátek 2. května
Pačlavice
17:00 mše sv.
první pátek
Morkovice 18:30 za † Stanislava Štěpánka, rodiče, živ. a † rod.
sobota 3. května
Morkovice
7:30 mariánské večeřadlo a mše sv.
mariánská sobota
Prasklice
18:30 mše sv.
Morkovice
8:30 za † Ladislava Krejčího a vnuka, ž. a † rodinu
neděle 4. května
Lhota
10:30 poutní mše sv. ke sv. Floriánovi za SDH
3. neděle velikonoční
Pornice
15:00 poutní mše sv. ke sv. Floriánovi za SDH
Příprava na první sv. přijímání bude ve středu 16. dubna od 16:00 na faře v Morkovicích.
Téma: Přezkoušení z biblických příběhů. Součástí je účast na mši sv. pro děti v 17:00.
Májová pouť na Křéby bude ve čtvrtek 1. května v 17:00 modlitba růžence od 9.
zastavení KC, mše sv. a májová na Křébech. Potom pro děti opékání špekáčků. *
Zpovídání na první pátek: v Morkovicích v pátek od 15:00, v Pačlavicích před mší sv.
V Prasklicích při pouti na Křébech. * Společenství mladých bude v pátek 2. května od
20:00 na faře v Morkovicích.

MÁJOVÝ POUTNÍ ZÁJEZD NAŠICH FARNOSTÍ
pro rodiny, děti, ministranty, scholičku a také pro seniory.
ve čtvrtek 8. května - svátek P. Marie prostřednice všech milostí
navštívíme poutní místa: Žarošice - Tasovice - Hluboké Mašůvky a Znojmo.

Odjezd autobusu v 7:30 z Morkovic, návrat do 20.00.

Cena: dospělí 200,-Kč, děti do 10 let zdarma, děti do 18 let 80,-Kč, studenti 100,-Kč.
SV. FLORIÁN, MUČEDNÍK - svátek 4. května. Pocházel z Norika,
území dnešního Rakouska. Byl důstojníkem římské armády a sídlil v
Lauriacum. Skončil u soudu v Lorch, když chtěl osvobodit křesťany,
patřící snad i k jeho armádě. Po trýznivém mučení pro víru byl s
kamenem přivázaným k hrdlu svržen z mostu do Emže. Patronem
hasičů a ochráncem proti požárům se stal zřejmě až v XV. stol., v
souvislosti s tím, že vodou, v níž byl utopen, se hasí oheň. Jedno z
pořekadel uváděných ve spojení s úctou sv. Floriána, zní: "Kde pálí
ohně žár a vzrůstá hřích a svár, pomocník je nám dán, svatý
Florián." Z toho plyne, že jeho přímluva může hasit i oheň zloby a
nenávisti. Nezapomínejme, že toto hašení je neméně potřebné jako
hašení požárů. A láskou se uhasí i oheň zloby. Uctívejme proto sv.
Floriána jako připomínku potřebné prevence proti zlobě, nelásce a nesvornosti. Proti
nim je třeba bojovat láskou a životem podle evangelia.

Poutní mše sv. ke cti sv. Floriána budou slouženy v neděli 4. května

ve Lhotě v 10:30 za ž. a + hasiče ze Lhoty a Pačlavic. * Odpoledne v 15:00 v Pornicích za
ž. a + hasiče z Pornic, Morkovic a Prasklic. * Zveme členy hasičských sborů i vás všechny
k poděkování za ty, kteří dobrovolně slouží Bohu ke cti a lidu ku pomoci.

