Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
5. NEDĚLE POSTNÍ 22. BŘEZNA 2015
Slavnost Zvěstování Páně nám připomíná den, kdy byl k
Panně Marii poslán archanděl Gabriel, aby jí řekl, že
počne a porodí syna, a dá mu jméno Ježíš . Maria přijala
tuto nabídku a Boží Slovo se stalo tělem. Za devět měsíců
od tohoto dne je Slavnost Narození Páně. Na památku
této události se každý den modlíme ráno, v poledne a
večer modlitbu Anděl Páně.
Jak my přijímáme Boží slovo, když nám je zvěstuje
evangelium? Je naší odpovědí také mariánské: Staň se
mi, souhlasím, udělám, co si přeje Bůh?

"Nejkrásnější slovo, které můžeme říci Bohu, je slůvko ANO.
Ano k jeho vůli:" (Terezie z Lisieux)
1. čt. – Jer 31,31-34* Izrael je lid, který má s Bohem smlouvu. Porušením jednoho z příkazů
smlouvy přestává dokument platit a Bůh odstupuje od ochrany Izraele. Izrael ale porušuje
smlouvu téměř nepřetržitě. Může tento stav změnit Bůh?
Žalm - 51 * Stvoř mi čisté srdce, Bože!
2. čt. – Žid 5,7-9 * Ježíš je nový velekněz přinášející jednou provždy oběť otevírající nám nebe
Evangelium: Jan 12,20-33 * Týden před Velikonocemi vjíždí Ježíš do Jeruzaléma. Druhého
dne se setká s řeckými poutníky. A právě zde zaznívá pojem „přišla hodina“, který vyjadřuje
jedno z tajemství Janova evangelia. Ježíš ví, co ho čeká, ale také ví, jak zásadní je projít touto
hodinou záchrany.

BOHOSLUŽBY OD 22. DO 29. BŘEZNA 2015
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Za farnost
Mše svatá
Za dar života, za živ. a + rodinu Holečkovu
Křížová cesta (mladí)
Za rodinu Malých a DO
není mše svatá
Za živou a + rodinu Novotných
Mše svatá
Mše svatá
adorace
Křížová cesta
Za + Emanuela Štěpánka, manželku a syna
Za * a + členy živ. růžence a jejich rodiny
Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Křížová cesta (matky)

Vedení nedělních křížových cest: 22.3. mladí, 29. 3. modlitby matek, 3.4. Velký pátek 12:00 KC na Křéby. V pátek bude křížová cesta půl hodiny přede mší svatou. V Pačlavicích a
Prasklicích budou křížové cesty v neděli po mši svaté
Pozvání – Modlitební triduum matek 27. - 29. 3. V Morkovicích začne triduum v pátek
modlitbou po mši sv.; v sobotu po mši sv. a v neděli v 15:00 spolu s modlitbou křížové cesty *
* Pouť ke cti Panny Marie Bolestné – kostel sv. Mořice v Kroměříži v pátek 27.3.
Ponifikální mše svatá v 9:30, hlavní celebrant arcibiskup Jan Graubner. Křížová cesta a
svátostné požehnání ve 13:00. Příležitost ke svátosti smíření: 7:00-11:00; 16:00-17:00
Pro všechny mladé - 28.3. Arcidiecézní setkání mládeže v Prostějově
Motto setkání: "Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět
Boha." (Mt 5,8)
Pro koho? Pro všechny mladé lidi, doporučená věková hranice
tohoto setkání je 14 – 30 let.
Kde se program uskuteční? Hlavní společný sobotní program se
uskuteční ve Společenském domě Prostějov Jaký je harmonogram
setkání? Program oficiálně začíná v 10:00 na podiu sálu v KaSu. Nebude chybět svědectví a
především katecheze otce arcibiskupa. Oběd bude z vlastních zásob. V odpoledním bloku se
můžete těšit na nabídku přednášek, workshopů, koncertu, modlitby či divadelního vystoupe ní.
Celé setkání bude ukončeno mší svatou v 15:00, kterou bude celebrovat náš otec arcibiskup
Jan. Předpokládaný konec je naplánován na 16:30. Účastnický příspěvek: 50 Kč – bude
vybírán při registraci po příjezdu. Na tuto akci se nepřihlašuje. Karimatky na sezení s sebou.
Ohlášky:
*Svatý otec František jmenoval ve čtvrtek 19. března 2015, v den slavnosti svatého Josefa,
novým českobudějovickým biskupem Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D.
*Ve čtvrtek 26.3. bude v Morkovicích na faře v 19:15 setkání pastorační a ekonomické
rady. *V pátek 27.3. v 18:30 je na faře v Morkovich setkání rodičů, jejichž děti půjdou letos
k 1. sv. přijímání *Postní almužna – připomínám postní aktivitu, krabičky s dary se budou
odevzdávat v kostele na Květnou neděli a nebo ve Svatém týdnu.

Velikonoční svatá zpověď bude na Květnou neděli 29. 3. 2015
v Pačlavicích od 14:00 a v Morkovicích od 15:30
Všimli jste si tento týden těch, kteří vám chtěli udělat radost? Podařilo se vám poděkovat jim?
Tento týden si vyberme jednoho člověka o kterém si myslíme, že potřebuje naší modlitbu a
každý den se ze něho pomodleme. Může to být někdo z rodiny, spolužák ze školy, známá
osobnost a nebo někdo na první pohled obyčejný, koho třeba potkáme na ulici. Může to být
někdo, koho máme rádi a nebo třeba ten, s kým si už delší dobu nerozumíme.

Rozpis bohoslužeb, obřadů a modliteb ve Svatém týdnu v našich farnostech.
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Květná neděle 10:30 průvod, mše sv. 9:00 průvod, mše sv. 7:30 průvod, mše sv.
Zelený čtvrtek 19:00 - mše sv.
17:45 - mše sv.
16:30 mše sv.
do 23:00 - bdění
do 20:00 bdění
Velký pátek
8:00 - ranní chvály
12:00 - KC na Křéby
19:00 - obřady
17:00 - obřady
Bílá sobota
8:00 - ranní chvály
9:00 - 15:30 stráž
15:00 - novéna k BM
u Božího hrobu 15:00 - novéna k BM
15:00 - novéna k BM
Vigilie zkříšení 21:30 - žehnání ohně 19:30 - žehnání ohně
Velikonoční 10:30 - mše sv.
9:00 - mše sv.
7:30 - mše sv.
neděle
15:00 - Te Deum

