Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 26. DUBNA 2015
Ježíš zná své ovce, ovce znají jeho. Kdo má Ježíše za pastýře,
rozeznává jeho hlas mezi jinými hlasy, jinými názory, které se
ucházejí o pozornost člověka.
Ježíš je dobrý pastýř, ovce jsou jeho vlastní a on za ně dává svůj
život. Jako vydal za své ovce život na kříži, tak jej vydává neustále na
oltářích ve mši svaté. Dar, který Ježíš přináší ovcím, je věčný život.
Svou lásku chtěl Ježíš vtisknout skrze Ducha Svatého do myslí a srdcí
těch, které si přizval ke svému pastýřskému dílu jako pomocníky.
Skrze své spolupracovníky chce Ježíš lidstvo stále sjednocovat,
posvěcovat a chce mu vtisknout pečeť své božské lásky.

HOSPODIN JE MŮJ PASTÝŘ, NIC NEPOSTRÁDÁM…
1. čt. - Sk 4,8-12* Petr a Jan uzdravili v chrámě chromého. Vzbudilo to pozornost a oba byli
zatčeni. Nyní musí svůj skutek obhájit. Petr mluví velmi otevřeně a svědčí o tom, kdo Kristus je
a jaký má zásadní význam. To nepřestalo platit ani dnes.
Žalm 118 * odp. Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kvádrem nárožním
2. čt. 1 Jan 3,1-2* Komunita prvních křesťanů zažívá silné pokušení myslet si, že uvěřením a
přijetím Krista křtem již dosáhla cíle. Již „znají“ Boha. Jan ale brání křesťanství: Ano, máme
velikou výsadu – jsme děti Boží! Ale u cíle ještě nejsme.
Evangelium - Jan 10,11-18* Všimněme si v našem úryvku klíčových slov: Dobrý pastýř –
synonymum spasitele; zná – Otce i svoje ovce; má moc – život dát a život přijmout. A také si
povšimněme jasného vztahu k Otci.

BOHOSLUŽBY OD 26. DUBNA DO 3. KVĚTNA 2015
NEDĚLE 26. DUBNA
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

pondělí 27. dubna
úterý 28. dubna
středa 29. dubna
sv. Kateřiny Sienské
čtvrtek 30. dubna

pátek 1. května
sv. Josefa, dělníka
sobota 2. května
NEDĚLE 3. KVĚTNA
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
14:30
18:00
7:00
18:30

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

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

17:00
18:00
18:00
18:30

Mše svatá
Mše svatá
májová pobožnost a adorace

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Pornice

7:30
9:00
10:30
15:00

Za farnost
Mše svatá
Za + Zdeňka Nováka rodiče a živou rodinu
Ke cti svatého Floriána, patrona hasičů

Za + Vladimíra Jablůnku a živou rodinu
Za Jaroslava Štěpánka, snachu a živou rodinu

Za živou a + rodinu Novákovu

Za + Františka Jablůnku, dvoje rodiče a živ.
rodinu
12:00 svatba Vojtěcha Ludíka a Kristýny Pavlíčkové

Ohlášky: V pátek 1. května – první pátek v měsíci – navštívím nemocné. V sobotu 2.5. ve
12:00 budou v Morkovicích v kostele oddáni pan Vojtěch Ludík, Morkovice 735 a slečna
Kristýna Pavlíčková, Blazice 24. Setkání farní rady bude ve středu 29.4. v 19:30 na faře
v Morkovicích. 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.
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.
Velký dík všem, kteří jste přišli v sobotu na brigádu a pomohlí s úklidem a údržbou zahrad na
farách v Morkovicích, Pačlavicích a v Prasklicích.
V Pačlavicích bude brigáda i příští sobotu 2. května od 8:30, prosím především muže, aby přišli
pomoci.

Poutní mše sv. ke cti svatého Floriána bude sloužena v neděli 3. května
v Pornicích v 15:00 a v pondělí 4. května v 17:00 ve Lhotě. Mše svatá bude
obětována za všechny živé a zemřelé hasiče a za jejich rodiny.
Zveme členy hasičských sborů i vás všechny
Májové pobožnosti budou od května v Morkovicích po mši svaté a
v Pačlavicích a Prasklicích v pondělí, středa a pátek pod vedením akolytů.
Program: růženec, mariánská píseň, četba, píseň, litanie, Vesel se, nebes
Královno. „Svatá Maria, Matko Boží, tys zůstala věrná, když se
učedníci rozutekli. Tak jako jsi uvěřila, když ti anděl zvěstoval
neuvěřitelné, že se staneš matkou nejvyššího, stejně jsi věřila i
v hodině jeho nejhlubšího ponížení. Stala ses tak v hodině nejtemnější
noci světa, Matkou věřících a Matkou církve. Prosíme tě: Uč nás věřit
a pomoz nám, ať se naše víra stává odvahou služby a skutkem
soucitné lásky. Amen (Benedikt XVI.)
*Evangelista Jan v této čtvrté neděli velikonoční prezentuje obraz Ježíše Dobrého Pastýře.
Rozjímání o tomto úryvku nám umožní
chápat, jaký měl Ježíš vztah ke svým
učedníkům. Byl to vztah založený na
jemnocitu, lásce, vzájemném poznání a
příslibu nezměrného daru: „Já jsem přišel
– říká Ježíš – aby měli život a aby ho měli
v hojnosti“ (Jan 10,10). Tento vztah je
vzorem vztahů mezi křesťany i lidských
vztahů.
Tuto čtvrtou neděli se modlíme za pastýře
církve, za všechny biskupy a za všechny
kněze! Každý pastýř, který následuje
Ježíše, „je někdy vpředu, aby ukazoval
cestu a povzbuzoval naději lidu, jindy je
svou prostou a milosrdnou blízkostí prostě
uprostřed všech a v určitých okolnostech
musí kráčet za lidem, aby pomohl těm,
kteří zaostali“ (Evangelii gaudium, 31)
Papež František

