Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
3. neděle velikonoční - 4. května 2014
Jásejte Bohu, všechny země, opěvujte slávu jeho jména. Aleluja.

1. čt. - Sk 2, 14.22-28 * Nebylo možné, aby zůstal v moci smrti.

Žalm 16 * Ukaž mi, Pane, cestu k životu
2. čt. - 1Petr 1,17-21* Byli jsme vykoupení drahou krví Krista, neposkvrněného beránka.
Evang. - Lk 24,32 * Poznali Ježíše při lámání chleba. Pozadí Lukášova vyprávění tvoří liturgie,
při níž se vysvětluje Písmo a láme eucharistický chléb. Putování dvou učedníků můžeme
rozdělit na čtyři úseky. V prvním se zdrcení aktéři ubírají cestou, hovoří spolu a zastaví se „celí
smutní“. Je to velmi živé zobrazení krize víry. V druhé fázi hlásá velikonoční poselství věřící,
který prožívá krizi nebo je téměř nevěřící. Ve třetím obraze vykládá sám Ježíš velikonoční
událost, a je tedy vysvětlována tak, jak ji chápe věřící. Meditováním Božího slova vnikneme do
Kristova tajemství. Když tajemná osoba pronáší své úvahy, začnou se oba učedníci
uklidňovat, ale dosud to není víra. Poslední výjev je věnován „poznání“ Ježíše ve víře a
pochopení ze strany bratří. Takto se dospívá k plné víře ve vzkříšeného Krista.

BOHOSLUŽBY OD 4. DO 18. KVĚTNA 2014
neděle 4. května
3. neděle velikonoční
ve všech farnostech
v 18:00 májová
pobožnost
pondělí 5. května
úterý 6. května
středa 7. května
čtvrtek 8. května
pátek 9. května

Morkovice
Lhota
Pornice
Morkovice

Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
sobota 10. května
Morkovice
Prasklice
neděle 11. května
Pačlavice
4. neděle velikonoční Morkovice
neděle Dobrého pastýře Mo, Pa, Pr
pondělí 12. května
Morkovice
úterý 13. května
Křéby
středa 14. května
Morkovice

čtvrtek 15. května
pátek 16. května
sobota 17. května

Pačlavice
Morkovice
Morkovice

neděle 18. května
5. neděle velikonoční
adorační neděle
sbírky na opravy

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

8:30
10:30
15:00
18:00

za † Ladislava Krejčího, vnuka, ž. a † rodinu
poutní mše sv. ke sv. Floriánovi za SDH
poutní mše sv. ke sv. Floriánovi za SDH
růženec a mariánské nešpory - májová

18:30
7:00
17:00
7:30
17:00
18:30
8:00
19:10
8:30
10:00
18:00
15:00
17:30
17:00

za † P. Vojtěcha Zábranského
za dar víry a spásy pro ž. rodinu
na poděkování a B. pož. č.374/mše pro děti
odjezd na májový poutní zájezd
mše sv.
za † rodiče Gremlicovy a živou rodinu
za + Dušana Hrnčíře, matku a duše v očistci
mše sv.
mše sv.
za B. pomoc a ochranu pro rodinu Vrbovu
růženec a májová pobožnost
za † rodiče Slezákovy, živou a + rodinu
zahájení poutí, svátek P. Marie Fatimské
za † rodiče a sourozence č.370/mše pro děti

17:30 mše sv.
18:30 za † rodiče Lukášovy, živou a † rodinu
8:00 za + Jaroslava Štěpánka, živ. a +
rodinu/278
7:30 mše sv. za farníky
8:45 mše sv.
10:00 na poděkování Bohu za 40 let života
14:30 adorace a svátostné požehnání

Týden modliteb za povolání - od 5. do 11. května 2014 se celá církev modlí za povolání ke
kněžství a k zasvěcenému životu. Texty na jednotlivé dny, připravili naši biskupové. 15. května
je neděle Dobrého pastýře a zároveň 51. světový den modliteb za povolání. Svatý otec František
připravil poselství na téma: Povolání jako svědectví o pravdě. K modlitbám za povolání se
připojíme ve všech farnostech v rámci mší sv. a májových.
Dobrý Pastýři, povzbuď všechny, kteří uvažují o kněžském povolání nebo o povolání
k zasvěcenému životu, aby pozorně naslouchali tobě, který říkáš: „Nikdo není, kdo by
opustil dům, bratry nebo sestry, matku nebo otce, děti nebo pole pro mě a pro
evangelium, aby nedostal stokrát víc nyní v tomto čase a v budoucím věku život
věčný!“
Bohoslovci naší arcidiecéze. 1. roč. Faltýnek Jan - Lipník nad Bečvou, Hovád Josef
-Říkovice, Mana Filip - Val. Klobouky, Talaš Ondřej - Uherský Brod * 2. roč. Poštulka
Ondřej - Svitavy, Stedl Lukáš - Trnava u Zlína, Svozilek Jan – Dobromilice, Šustek Jiří Pozlovice, Škvařil Václav - Vyškov, Zelina Jakub - Mysločovice * 3. roč. Jan Berka - Přerov
* 4. roč. Ondřej Dědič - Holešov, Vilém Pavlíček - Svitavy, Tomasz Žurek - Szcepanów, PL
* 5. roč. Zdeněk Mlčoch - Rataje, Rumíšek Martin - Lhota, Josef Slezák - Březnice u Zlína *
V Římě: Jiří Luňák - Polešovice. / V semináři se v akademickém roce 2012/13 připravuje na
kněžství 48 bohoslovců: 19 pro diecézi Brno, 17 pro Olomouc, 9 pro Ostravsko-opavskou
diecézi, 3 pro diecézi Stryj (Ukrajina).
„Proste proto Pána žně, aby poslal dělníky na svou žeň“ Ať Pán žně nedopustí, aby
jeho církvi chyběla četná svatá kněžská a řeholní povolání!
Svátky: 6. května sv. Jan Sarkander, 8. května Panna Maria, Prostřednice všech milostí, 13.
května Panna Marie Fatimská, 14. května sv. ap. Matěj, 16. května sv. Jan Nepomucký.
Příprava na první sv. přijímání bude ve středu 14. května od 16:00 na faře v Morkovicích.
Téma: Poslední večeře. Součástí je účast na mši sv. pro děti v 17:00.
Májové pobožnosti: jsme zahájili poutí s dětmi na Křébech. Každou neděli bude májová
pobožnost ve všech farnostech. V 17:00 v Pačlavicích, 17:30 Prasklice a 18:00 Morkovice.
Povedou ji akolyté se zástupci rodin. Program: růženec, mariánská píseň. májová četba o rodině,
píseň, litanie k P. Marii, Regia Coeli. V Morkovicích zpívané nešpory. V týdnu budou májové
pobožnosti v Morkovicích po každé mši sv. V Pačlavicích a Prasklicích v pondělí, středa a pátek.
Udělejte si také májové ve Lhotě a Osíčanech.

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, Pálavu 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.
Liturgie 4. ne. velik.: Země je plná Hospodinovy milosti; jeho slovem vznikla nebesa. Aleluja.
1. čt. Sk 2, 14a.36-41 * Bůh ho ustanovil Pánem a Mesiášem.
Žalm: 23 * Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
2. čt. 1 Petr 2, 20b-25 * Vrátili jste se k pastýři svých duší.
Evangelium: Jan 10,1-10* Já jsem dveře k ovcím.
Zahájení poutí na Křébech v úterý 13. května - svátek Panny Marie
Fatimské. V 17:30 sraz u 9. zastavení křížové cesty modlitba
radostného růžence, procesí na Křéby, zde růženec bolestný a příležitost
ke svátosti smíření, mše sv. a májová pobožnost.

