Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
NEDĚLE BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ 12. DUBNA 2015
Na první neděli po Velikonocích se slaví Svátek Božího
milosrdenství. Neděli Božího milosrdenství stanovil papež Jan Pavel
II. v den svatořečení polské řeholnice Faustyny Kowalské – 30.
dubna 2000. V době Starého zákona – řekl Pán Ježíš – jsem posílal
svému lidu proroky s výstrahami. Dnes posílám celému lidstvu tebe
se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím
je vyléčit přivinutím na své milosrdné Srdce (Dn 1588). Posláním sv.
sestry Faustyny je hlásat světu poselství o Božím milosrdenství
skutkem, slovem a modlitbou.

„NIČEHO SE NEBOJ, JÁ JSEM STÁLE S TEBOU!“
1. čt. - Sk 4,32-35 *Zpráva ukazuje na mladou církev žijící ze vzkříšení Pána. Pohled je
plný optimismu a radosti... i když i oni se samozřejmě setkávají s různými obtížemi
Žalm 118 * odp. Oslavujte Hospodina, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.
2. čt. 1 Jan 5,1-6 *Jan připojuje jako argument pro lásku k souvěrcům význam křtu. Narodit
se z Boha není otázkou našeho úsilí, ale je darem Boží moci projevené v oběti Krista a
působící skrze křest, resp. svátosti.
Evangelium - Jan 20,19-31* Každé slovo tohoto vyprávění je naplněno velkým
významem. Ježíš přináší pokoj, to je první plod jeho zmrtvýchvstání. A přeci, i když se
zjevuje naplno, je tato událost spojena s vírou, jak ukazuje postava Tomáše.

BOHOSLUŽBY OD 12. DO 19. DUBNA 2015

NEDĚLE 12. DUBNA
S VÁTEK BO ŽÍHO
MILO SRDENSTVÍ
pondělí 13. dubna
úterý 14. dubna
středa 15. dubna
čtvrtek 16. dubna
pátek 17. dubna
sobota 18. dubna
NEDĚLE 19. DUBNA
3.NEDĚLE VELIKO NO ČNÍ
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Mše svatá
Za farnost
Za Ja roslava Dvořáka, rodiče, souroz.a ži v. rod.
Za + Fra ntiška Kopečného a za ži v. a + rodi nu
Mš e s va tá

Za živ. a + rodinu Husákovu
Za + Metoděje Na jmana, rodi če a ži v. rodi nu

Za + rodinu Dopitovu
Za + Štěpánku Broskvovou, manžela a DO
mše svatá
Mše svatá
Za živé a + členy živého růžence
Za Fra nt.Vysloužila,manžela,syna,rodiče,souroz.

Ohlášky: Ve čtvrtek 16. dubna 2015 v 17:00 hod. na Arcibiskupském gymnáziu v
Kroměříži se koná setkání otce arcibiskupa se členy pastoračních a ekonomických rad
farností děkanátu Kroměříž. (Setkání může trvat asi 2 hodiny.) Farní pouť do Ždáru nad
Sázavou do kostela sv. Jana Nepomuckého - Zelená Hora a do Slavkovic - kostel Božího
milosrdenství bude v pátek 8. května 2015. přihlásit se můžete na faře. V pátek 15.5.

pojedeme s žáky z náboženství do Olomouce na Arcidiecézní setkání dětí z náboženství v
rámci Diecézního eucharistického kongresu. V sobotu 16. května zve otec arcibikup
všechny farnosti do Olomouce na diecézní eucharistický kongres. Pro děti z farností od
1. do 9. třídy - tábor PRÁZDNINÁM ZDAR na faře v Prasklicích od 26. do 29. 8.
Přihlášky v sakristii.
Moc děkuji vám všem, kteří jste se zapojili do oslavy svátku Božího milosrdenství.
Sbírky v březnu 2015
neděle 1. 3.
neděle 8. 3.
neděle 15. 3. na opravy
neděle 22. 3.
Květná neděle 29.3.
Zelený čtvrtek 2.4.
Bílá sobota na Boží hrob
Vzkříšení 4.4.
Neděle velikonoční 5.4.

Morkovice
3.767,4.063,15.632,4.500,4.479,2.416,2.700,3.328,9.200,-

Pačlavice
2.010,1.670,3.480,2.573,2.306,1.358,800,2.580,4.000,-

Prasklice
875,777,1.337,1.070,632,--700,--2.400,-

Postní almužna: Morkovice 6.840,- Pačlavice 2.948,- Prasklice 2.933,Děkuji vám všem kteří jste přispěli do sbírek za vaší štědrost.

Svatý otec Jan Pavel II. si přál, aby tato neděle byla slavena jako slavnost
Božího milosrdenství: ve slovu "milosrdenství" spatřoval shrnuté a pro naši dobu nově
interpretované celé tajemství Vykoupení. Žil pod dvěma diktátorskými režimy a byl ve
styku s chudobou, nouzí a násilím, zakusil moc temnot, jimiž je sváděn svět i v této
naší době. Zakusil však také, a to neméně silně, přítomnost Boha, který proti těmto
silám staví svou naprosto odlišnou a božskou moc: moc milosrdenství. Milosrdenství
klade meze zlu. Milosrdenstvím se vyjadřuje celá specifická přirozenost Boha, jeho
svatost, moc pravdy a lásky. Stávejte se den po dni muži a ženami Božího
milosrdenství! Milosrdenství je šatem světla, které nám Pán daroval křtem. Nesmíme
dopustit, aby toto světlo zhaslo; naopak, musí v nás růst každým dnem a tak přinášet
světu radostné poselství Boha.
Odevzdání se Božímu milosrdenství
Bože, milosrdný Otče,
Skloň se k nám hříšným,
který zjevuješ svou lásku
uzdrav naši slabost,
ve svém Synu, Ježíši Kristu,
přemáhej všechno zlo
a vyléváš ji na nás
a dej všem obyvatelům země
v Utěšiteli Duchu Svatém,
poznat tvé milosrdenství,
tobě dnes svěřujeme
aby v tobě, trojjediný Bože,
osud světa i každého člověka
vždy nacházeli zdroj naděje
Věčný Otče,
pro bolestné utrpení
a zmrtvýchvstání svého Syna,
buď milosrdný k nám
i k celému světu.
Amen.

