Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
5. neděle velikonoční * 18. května 2014
Zpívejte Hospodinu píseň novou, neboť učinil podivuhodné věci;
před zraky národů zjevil svou spravedlnost. Aleluja.
1. čt. Sk 6,1-7 * Vyvolil sedm mužů plných Ducha svatého.
Žalm 33 * Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2. čt.1 Petr 2,4-9 * Vy jste rod vyvolený, královské kněžstvo.
Evangelium: Jan 14,1-12 * Řeči na rozloučenou, které pronáší Ježíš ve večeřadle
v poslední večer svého pozemského života, se podobají deltě, jejíž jednotlivé přítoky se
vlní sem a tam a střídají témata, obrazy a myšlenky. Kromě líčení dokonalé důvěrnosti
s Bohem, který je posledním a konečným určením církve a prohlášení o důvěrném
vztahu mezi Ježíšem, Otcem a učedníky, uvádí úryvek jiné významné myšlenky. Trojí
sebeodhalení „Já jsem cesta pravda a život“ vysvětluje důvěrné sjednocení Krista
s Otcem. Ježíš je osobní prostředník spásy („cesta“) skrze své božské zjevení („pravda“),
jež vede k „životu“ s Bohem, který už Ježíš má. Ježíš je současná cesta i cíl. Je to možné
pro důvěrné spojení Otce se Synem: Já jsem v Otci a Otec je ve mně.

BOHOSLUŽBY OD 18. KVĚTNA DO 1. ČERVNA 2014
neděle 18. května
5. neděle velikonoční
adorační neděle
SBÍRKY NA OPRAVY

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

7:30
8:45
10:00
14:30

pondělí 19. května
středa 21. května
čtvrtek 22. května
pátek 23. května
sobota 24. května
neděle 25. května
6. neděle velikonoční

Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Mo+Pa+Pr
Morkovice
Morkovice
Morkovice

12:00
18:00
18:00
18:30
18:00
8:30
10:00
17:30
18:00
18:00
18:30

pondělí 26. května
středa 28. května
čtvrtek 29. května
Sl. Nanebevstoupení
Páně
pátek 30. května
Morkovice
sobota 31. května
Navštívení Panny
Marie
neděle 1. června
7. neděle velikonoční

?

mše sv. za farníky
mše sv.
na poděkování Bohu za 40 let života
adorace za rodiny a svátostné
požehnání
za dar víry a spásy pro rodinu Okálovu
růženec a májová pobožnost
adorace do 19:00
za + rodiče Broskvovy, d v oč. a ž. rod.
mše sv.
mše sv.
na poděkování za 50 let života a Boží pomoc

májové pobožnosti
růženec a májová pobožnost
růženec a májová pobožnost
za † rodiče Lejsalovy, živou a † rodinu
mše sv. po příjezdu z pouti / zazní
zvony

Strašná
Prasklice

15:00 procesí za úrodu a pouť ve Strašné v 16:00
18:30 mše sv.

Pačlavice
Morkovice

8:30 mše sv. za farníky
10:00 za B. požehnání pro rod. Churou a Holáskovu

Svátky: 20.5. sv. Klementa Maria Hofbauera; 26.5. sv. Filipa Neriho, 29.5. Slavnost
Nanebevst. Páně; 30. 5. sv. Zdislavy. Svátek Navštívení P. Marie v sobotu 31.
května, pouť ve Strašné. V 15:00 vyjdeme od Ovčáčku procesím, při kterém
prosíme za úrodu.
Májové pobožnosti budou v Morkovicích dle rozpisu, v Pačlavicích a Prasklicích v pondělí,
středa a pátek pod vedením akolytů. Příští neděli bude májová pobožnost ve všech farnostech
v 17:30. Program: růženec, mariánská píseň, četba o rodině, píseň, litanie, Regia Coeli.
Výzva biskupů k volbám do Evropského parlamentu. Bratři a sestry v Kristu, prosíme Vás o
účast ve volbách do Evropského parlamentu, které se uskuteční v pátek 23. a v sobotu 24. května.
I když se někdy zdá, že jsou méně důležité než volby vnitrostátní, v mnohém je to naopak.
Evropské normy dnes velmi ovlivňují nejen ekonomiku, ale i postavení rodiny a sociální politiku,
dohromady se jimi řídí půl miliardy lidí. Jsou často vnímány jako součást jakési obecné morálky,
jejíž dodržování je vyžadováno i po jednotlivých státech. To je velká příležitost, ale i riziko, pokud
se k těmto pravidlům nevyjádříme, pokud se v nich nepokusíme udržet ducha Evangelia. Zvlášť
bychom si přáli, aby se o to zasadili mladí lidé, tradičně nejodvážnější obránci hodnot. Všechny
Vás proto prosíme o účast ve volbách a o podporu těch kandidátů, kteří jsou připraveni hodnoty
Evangelia v evropské politice prosazovat a hájit. K tomu Vám společně žehnáme.
Vaši čeští a
moravští biskupové

NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ VE ČTVRTEK 29. KVĚTNA JE
ZASVĚCENÝ SVÁTEK!
V šestém velikonočním týdnu slavíme Kristovo nanebevstoupení. Každý
den se čte evangelium z Ježíšova loučení. Pán utěšuje učedníky, že je
nezanechá osamocené, ani když půjde na smrt, nebo až vstoupí na
nebesa: „Nezanechám vás osiřelé, přijdu k vám.“ (Jan 14,18)
NANEBEVSTOUPENÍM NÁS KRISTUS PŘITAHUJE K BOHU. Mše sv.
bude jen v Morkovicích v 18:30 pro všechny farnosti. Proto přijeďte
z Pačlavic i Prasklic. Když můžete do Morkovic k doktorovi, nebo
na nákupy musí to jít i na mši sv. Kněz, který bude zastupovat také
přijede až z Kroměříže! * Svatodušní novéna začíná po slavnosti
Nanebevstoupení Páně. Podobně jako tehdy Maria a apoštolové se také
dnes věřící před Letnicemi modlí svatodušní novénu, a prosí, aby Duch
svatý vstoupil do jejich srdcí, a oni tak byli naplněni novým životem. Text
novény se začíná modlit v pátek až do svatodušní vigilie, která bude v sobotu 7. června na
Křébech.
Liturgie 6. neděle velikonoční . S radostným zvoláním zvěstujte, hlásejte po celém světě: Pán
vykoupil svůj lid. Aleluja. * 1. čt. Sk 8,5-8.14-17 Vložili na ně ruce, a oni přijali Ducha svatého. *
Žalm 66. Jásejte Bohu všechny země! * 2. čt. 1 Petr 3, 15-18 * Byl sice usmrcen podle těla,
ale podle ducha dostal nový život.* Evangelium: Jan 14,15-21 Budu prosit Otce, a dá vám
jiného Přímluvce.
Zastupování faráře: v případě pohřbu, se obraťte na kněze do Zborovic tel.731740591, nebo
Nezamyslic, tel. 603714898. Pro zaopatřování v nemocnici volejte děkana 731402093.
Sbírky v dubnu 2014
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
adopce na dálku
5. neděle postní 6. 4.
4062,2765,930,21. 4.
1870,Květná neděle 13. 4.
14322,3493,2030,22. 4.
1579,Zelený čtvrtek 17. 4.
2539,1263,905,23. 4.
1370,Boží hrob - 19. 4.
2904,520,208,24. 4.
1875,vigilie vzkříšení - 19. 4.
2683,1500,25. 4.
1810,Velik. ne. - seminář - 20. 4.
9264,3894,2185,26. 4.
914,Ne. B. Milosr. - 27. 4.
2765 + 3539,2457,1207,celkem
9418,Stav farních účtů: Morkovice 147 225,47Kč, Prasklice 901 790Kč a Pačlavice 929,14Kč. Znovu prosíme
farníky o dary na opravy, které probíhají ve všech farnostech.

