Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 19. DUBNA 2015
I v této nedělí se ohlížíme za událostmi Velikonoc.
Prožíváme radost z Ježíšova vítězství nad smrtí a
hříchem. Přesto ale církev otevírá další témata, která
s touto událostí budou úzce souviset. Především
otázka přijetí Krista vzkříšeného. Není těžké uvěřit
ověřené informaci. Mnohem těžší je „uvěřit“ ve
smyslu přizpůsobení celého svého života nové
skutečnosti. Od této chvíle začít jednat ve jménu
Vzkříšeného. V neposlední řadě pak svoji roli i
nadále sehrává naše lidské selhávání – hřích. Co to
znamená, že hřích i nadále v našem životě figuruje, a co s tím máme dělat?

JÁSEJTE BOHU VŠECHNY ZEMĚ, VZDEJTE MU CHVÁLU!
1. čt. - Sk 3,13-15.17-19 * Petr a Jan „jen náhodou“ potkají chromého. Prosí za něj v Ježíšově
jménu a Bůh jedná. Zde konkrétně uzdravením, ale především následnou reakcí mnoha lidí. To
je okamžik, kdy má Petr svědčit o Kristu a hlásat evangelium.
Žalm 4 * odp. Hospodine, ukaž nám svou jasnou tvář!
2. čt. 1 Jan 2,1-5a * Tento text je skvělým vysvětlením, jak se v křesťanské praxi snoubí zápas o
dokonalost a svatost s naší slabostí a sklonem k hříchu. Pravda, lítost a úsilí.
Evangelium - Lk 24,35-48 * Každý z evangelistů vybral závěr svého evangelia tak, jak se
domníval, že bude na co nejkratším prostoru co nejvíce vystihovat události. Lukáš věnuje
prostor dlouhému vyprávění o dvou učednících a jejich cestě do Emauz. A teprve po této
„přípravě“ přichází Ježíš ke všem do večeřadla.

BOHOSLUŽBY OD 19. DO 26. DUBNA 2015
NEDĚLE 19. DUBNA
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
pondělí 20. dubna
úterý 21. dubna
středa 22. dubna
čtvrtek 23. dubna
sv. Vojtěcha
pátek 24. dubna
sv. Jiřího
sobota 25. dubna
sv. Marka
NEDĚLE 26. DUBNA
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
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Mše svatá
Za živé a + členy živého růžence
Za Frant.Vysloužila,manžela,syna,rodiče,souroz.

Mše svatá
Za Jiřího Skřítka, dvoje rodiče a živ. rodinu
Mše svatá
za živou a + rodinu Frankovu
Za + Petra Zábranského, sestru a DO

8:00 Za + Marii a Antonína Králíkovy
7:30
9:00
10:30
14:30

Mše svatá
Za farnost
Za + rodiče Šimákovy a živou rodinu
adorace a procesí do polí – žehnání polí

Ohlášky: V pondělí a úterý budu mimo farnost. V pondělí 20.4. odpadájí v Morkovicích
hodiny náboženství. V neděli 26. dubna ve 14:30 bude v Prasklicích adorace a procesí
všech farností za úrodu a odvrácení pohrom při svátku sv. Marka. 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, nebo u
paní Gremlicové. 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.
Ve čtvrtek 16. dubna 2015 se na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži sešli členové
pastoračních a ekonomických rad farností děkanátu Kroměříž. Otec arcibiskup se pro nemoc
omluvil a místo něj přijel genrální vikář Mons. Josef Nuzík a P. Petr Bulval, biskupský delegát
pro pastoraci. Mluvili o životě farností, ve kterých vždy bude důležitým úkolem věřících
dobrovolně se zapojovat do děni ve farnostech a dále poukázali na nejbližší spolupraconíky
děkana, kteří pomáhají v pastoraci a vedení děkanátu: kaplan pro mládež, technický
administrátor, nemocniční kaplan, centrum pro rodinu, děkanátní účetní, pastorační asistent
charity, katecheté… Na závěr dvě věty na zamyšlení pro nás všechny:

Životaschopnost farnosti se měří schopností vidět očima víry, ochotou sloužit
a přinášet oběti.“
„Ekonomické využití majetku závisí na životaschopnosti farnosti a na
vynálézavosti lásky.“
František, římský biskup a služebník Božích služebníků,
všem, kdo čtou tento list:
milost, milosrdenství a pokoj!
Jsou chvíle, kdy jsme ještě silněji voláni upřít svůj zrak k milosrdenství, abychom se stali
účinným znamením Otcova jednání. Proto jsem vyhlásil Mimořádné jubileum
Milosrdenství jako dobu příhodnou pro církev, aby umožnila věřícím vydávat silnější a
účinnější svědectví. Svatý rok bude zahájen 8. prosince 2015 na slavnost
Neposkvrněného Početí. Tato liturgická slavnost ukazuje způsob, jakým Bůh jedná již od
počátku našich dějin. Po hříchu Adama a Evy Bůh nechtěl ponechat lidstvo samotné a
napospas zlu. Proto zamýšlel a chtěl Marii svatou a neposkvrněnou v lásce (srov. Ef 1,4),
aby se stala Matkou Vykupitele člověka. Na tíži hříchu odpovídá Bůh plností odpuštění.
Milosrdenství bude vždycky větší než každý hřích, a nikdo nemůže klást omezení Boží
lásce, která odpouští. Na slavnost Neposkvrněného Početí budu mít to potěšení otevřít
Svatou bránu. V tomto případě půjde o bránu Milosrdenství. 5. Jubilejní rok bude
zakončen liturgickou slavností Krista Krále 20. listopadu 2016. V tento den, po uzavření
Svaté brány, budeme naplněni pocity vděčnosti a díků k Nejsvětější Trojici, že nám
darovala tak mimořádný čas milosti. Svěříme život církve, celé lidstvo a nezměrné
veškerenstvo Kristu Pánu, aby udělil své milosrdenství jako jitřní rosu dějinám, o jejichž
plodnost budou všichni usilovat. S přáním, aby budoucí roky byly prostoupeny
milosrdenstvím, šly vstříc každému člověku a přinášely dobrotu a Boží něhu! Kéž ke
všem, věřícím i vzdáleným, dojde balzám milosrdenství jako znamení Božího království,
které je již mezi námi.
Tento týden je tydnem modliteb za duchovní povolání. „Proste Pána žně, aby poslal
dělníky na svou žeň“. Tato Ježíšova výzva z Janova evangelia je hlavním důvodem našich
společných proseb. Nezapomeňme na tento úmysl prosit.

