Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
KVĚTNÁ NEDĚLE 29. BŘEZNA 2015
Šestá neděle postní má v misále název: "KVĚTNÁ NEDĚLE O UTRPENÍ PÁNĚ". Tímto
názvem je naznačen hlavní motiv začátku Svatého týdne, daný dvěma částmi, které dohromady
tvoří jedno velikonoční tajemství: vítězství, a oslava Páně (symbol palmových ratolestí) i
utrpení a smrt (četba pašijí). Obě témata jsou nerozlučně propojena v tom, co tento de n
charakterizuje: v památce Kristova slavného vjezdu do Jeruzaléma a v eucharistické slavnosti.
Vyjadřuje se zde to, co je základem křesťanského života: Pán nikdy není jen trpící nebo jen
oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, který vstal z mrtv ých.

Zlo zničilo Ježíšův pozemský život, ale nezničilo ani jeho lásku k nám
1. čt. – Iz 50,4-7 * prorok mluví o Hospodinově služebníku, který vysvobodí zajatý lid. Kdo to
je, však tehdejším posluchačům zůstalo skryté…
Žalm - 22 * Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2. čt. – Flp 2,6-11 * Boží Syn přijal lidskou podobu, ponížení a smrt jako způsob, jak zachránit
člověka a ukázat míru Boží lásky! Klíčové je slovo poslušnost.
Evangelium: Mk 14,1-15,47 * Evangelista Marek věnuje pozornost nejen průběhu událostí,
ale i vyznání víry: setník pod křížem je první člověk Markova evangelia, který z toho, co zažil,
vyznává: „Tento člověk byl opravdu syn Boží!“

BOHOSLUŽBY OD 29. BŘEZNA DO 5. DUBNA 2015
Květná neděle
29. března

pondělí 30.března
úterý 31. března
středa 1. dubna
ZELENÝ ČTVRTEK
2. dubna
VELKÝ PÁTEK
3. dubna

BÍLÁ SOBOTA
4. dubna
SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
5. dubna
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Morkovice
Prasklice
Pačlavice
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Morkovice
Prasklice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
15:00
18:30
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16:30
17:45
19:00
8:00
12:00
16:30
17:45
19:00
8:00
19:30
21:30
7:30
9:00
10:30
15:00

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Křížová cesta (matky)
Za rodiče Dupákovy, za živou a + rodinu
není mše svatá
Za dar zdraví a pomoc Boží
Mše svatá
Mše svatá
Za nová kněžská a řeholní povolání
Modlitba ranních chval
Křížová cesta na Křéby
Obřady Velkého pátku
Obřady Velkého pátku
Obřady Velkého pátku
Modlitba ranních chval
Mše svatá
Za farnost
Mše svatá
Mše svatá
Za + rodiče Lejsalovy, za živou a + rodinu
Te Deum a svátostné požehnání

Vedení nedělních křížových cest: 29. 3. modlitby matek , 3.4.
Velký pátek - 12:00 KC na Křéby.
Ohlášky: při návštěvě Božího hrobu můžete přispějte na pomoc
křesťanům v Jeruzalémě. Velikonoční neděle - sbírka na Kněžský
seminář. Při mši svaté v neděli Zmrtvýchvstání Páně se budou žehnat
pokrmy. Pro děti z farností od 1. do 9. třídy tábor PRÁZDNINÁM
ZDAR na faře v Prasklicích od 26. do 29. 8. Přihlášky v sakristii

*Postní almužna – připomínám postní aktivitu, krabičky s dary se
budou odevzdávat v kostele na Květnou neděli a nebo ve Svatém
týdnu.
V tomto Svatém týdnu do kterého dnes vstupujeme si udělejme čas a přeč těme si sami a
nebo s rodinou události o utrpení Pána Ježíše Krista

Velikonoční svatá zpověď bude dnes na Květnou neděli 29. 3. 2015
v Pačlavicích od 14:00 a v Morkovicích od 15:30
SVATÝ TÝDEN - Zelený čtvrtek - V tento den si připomínáme den ustanovení
Nejsvětější svátosti a ustanovení kněžství. V liturgii se objevuje obřad mytí nohou. Je to
vnější vyjádření rozhodnutí napodobovat Kristovu
pokoru a ducha služebné lásky bez ohraničení.
V Morkovicích bude kostel otevřen k modlitbě do
23:00.
Velký pátek - Těžko lze lidskými slovy vyjádřit
jeho otřesnost: Smrt Božího Syna, způsobená lidmi,
ale i jeho útěšnost: naše vykoupení. Nepatrným
projevem naší účasti na Kristově utrpení je náš
dnešní půst. Ráno se sejdeme v kostele v Morkovich
k modlitbě ranních chval v 8:00. Na začátku obřadů
Velkého pátku padá kněz před oltářem na tvář, aby tak vyjádřil náš zármutek nad
Kristovým utrpením, ale i naši ochotu nést životní kříže a tak Ježíše následovat. Po
obřadech zahájíme novénu k Božímu Milosrdenství. V Morkovicích bude celou noc a
následující den do 16:00 stráž u Božího hrobu. V ostatních farnostech podle rozpisu na
který se, prosím, zapište!
Bílá sobota - Ztracené naděje. Mrtvé tělo leží pohřbeno s mnohými (falešnými)
očekáváními. Ráno se sejdeme v kostele v Morkovich k modlitbě ranních chval v 8:00 a
v 15:00 se ve všech farnostech pomodlíme novénu k Božímu milosrdenství.

Noc ze soboty na neděli nazýváme : Velká noc.
Liturgie začíná svěcením ohně a svíce, které jsou symbolem zmrtvýchvstalého Krista,
vítěze nad smrtí a nad temnotami zla. Křesťan, který je včleněn do Krista - světla, se
ovšem stává také celou svou bytostí pramenem světla pro ostatní. Při liturgii slova
rozjímáme o velikých a obdivuhodných činech, které Bůh vykonal od počátku světa, aby
připravil a uskutečnil naši záchranu - spásu. Při liturgii křtu obnovujeme svůj křest, při
kterém jsme se sjednotili s Kristem, vstali jsme do nového života a se svící - světlem v
ruce si uvědomujeme poslání, které z toho plyne. Při eucharistické liturgii tvoříme rodinu
dětí Božích kolem jednoho stolu. Abychom se mohli rozvíjet, růst, potřebujeme výživu.
Jsou jimi Tělo a krev velikonočního Beránka - Krista. Eucharistie je nám pokrmem na
cestě až k branám věčnosti, k branám našeho Domova.
Týden Božího milosrdenství budeme slavit od velikonočního pondělí každý den až do

neděle 27. dubna slavnou mší sv. v 15:00.

