Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 3. KVĚTNA 2015
Není možné, aby byl někdo spojen s kmenem, ale nepřinášel ovoce dobrých skutků. Je to tedy
upozornění i pro nás, aby naše víra nebyla mrtvá, aby jí nechyběly dobré skutky. Základem naší
víry je svátostná milost křtu. Podle Katechismu katolické církve „dává Nejsvětější Trojice
pokřtěnému posvěcující milost, milost ospravedlnění, která
- mu dává schopnost věřit v Boha, doufat v něho a milovat ho božskými ctnostmi;
- mu dává schopnost žít a jednat z vnuknutí Ducha sv. prostřednictvím darů Ducha svatého;
- mu dovoluje růst v dobru prostřednictvím mravních ctností.“
Otec vinař pečuje se starostlivostí o každého z nás, kterého narouboval na svého Syna. Ratolest
musí být živá dobrými skutky, ovocem, které přináší.

KDO ZŮSTÁVA VE MNĚ, TEN NESE MNOHO OVOCE.
1. čt. - Sk 9,26-31* S rostoucí komunitou křesťanů roste i pronásledování. Devátá kapitola
obsáhle vypráví příběh obrácení Šavla na cestě do Damašku, z něhož čteme až závěrečné
verše, v nichž sám obrácený zakusí pronásledování
.Žalm 22 * odp. Budu tě chválit, Hospodine, ve velkém shromáždění.
2. čt. 1 Jan 3,18-24* Již minulou neděli jsme slyšeli, že Janovská komunita bojuje
s gnostiky – s lidmi, kteří se považovali za osvícené, výjimečné a na vrcholu cesty víry.
„Výjimečnost“ vykoupení není žádný důvod k pohrdání ostatními.
Evangelium - Jan 15,1-8* Podobenství o vinném kmeni a ratolestech je silným motivem
základního refrénu: „zůstaňte ve mně“.
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pondělí 4. května
sv. Floriána
úterý 5. května
středa 6. května
sv. Jan Sarkandra
čtvrtek 7. května
pátek 8. května
P. Marie, Prostřednice
všech milostí
sobota 9. května
NEDĚLE 10. KVĚTNA
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Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Pornice
Lhota
Morkovice
Prasklice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
15:00
17:00
18:30
18:00
18:30

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

Pačlavice
Morkovice

17:00 Mše svatá
18:30 Za + rodiče Lukášovy a živou rodinu
-------

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

8:00
7:30
9:00
10:30
18:30

mše svatá

Za živou a + rodinu Dostálkovu a DO

Za živé a + členy živého růžence

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Májová pobožnost

Ohlášky: ve čtvrtek 7.5. v 19:30 v Morkovicích na faře je příprava rodičů, jejichž děti
půjdou k 1. sv. přijímání. 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; odjezd z Morkovic z náměstí v 7:15. Brigáda na úklid věže v Morkovicích
– je třeba tam zamést bude v sobotu 9.5. od 9:00. 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. Program na nástěnce, autobus pojede v 7:30
z Morkovic. 23.5. 2015 Vígilie Seslání Ducha Svatého na AG
Kroměříž pro mladé – informace na nástěnce.
Svatý Jan Sarkander, hlavní patron olomoucké diecéze:
Pochází ze Skočova v těšínském Slezsku. Studoval v Olomouci, v Praze,
ve Štýrském Hradci. Svěcení přijal v Brně. Vzorně působil jako farář,
naposled v Holešově. Jeho horlivost byla spojena s důvěrou v Nejsv.
svátost oltářní. Ta se projevila obzvlášť za vpádu polských kozáků a byla
příčinou záchrany Holešova, ale i vzniku křivého podezření. Od nekatolíků
byl zatčen, obžalován z velezrady a podroben útrpnému právu. Při
výslechu naléhali, aby jim Jan prozradil, z čeho se zpovídal Lobkovic,
marně. Na následky mučení zemřel.
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.
Měsíc květen nám předkládá téma pro Národní
eucharistický kongres – Maria a Eucharistie. Jan Pavel
II. nás vedl do školy Marie „ženy eucharistie těmito
podněty: „Chceme-li objevit důvěrný vztah, který poutá
církev k eucharistii, v celém jeho bohatství, nesmíme
zapomínat na Marii, Matku církve a její vzor. V
apoštolském listu Rosarium Virginis Mariae jsem poukázal
na nejsvětější Pannu jako na učitelku kontemplace Kristovy
tváře a mezi tajemství světla jsem vložil také ustanovení
eucharistie. Vždyť Maria nás může k této svátosti vést,
protože k ní má hluboký vztah. Na první pohled evangelium
o tomto tématu mlčí. Ve vyprávění o ustanovení, večer na
Zelený čtvrtek, se o Marii nemluví. Naopak se ví, že byla
přítomna mezi apoštoly, „kteří jednomyslně setrvávali v
modlitbách“ (Sk 1,14) v první komunitě shromážděné po
nanebevstoupení v očekávání Letnic. Tato její přítomnost nemohla jistě chybět při slavení
eucharistie mezi věřícími první křesťanské generace, vytrvalými „v lámání chleba“ (Sk
21,42). Ale kromě její účasti na eucharistické hostině lze Mariin vztah k eucharistii
nepřímo odvíjet od jejího vnitřního postoje. Maria je „žena eucharistie“ celým svým

životem. Církev, která hledí na Marii jako na svůj vzor, je povolána napodobovat ji také v
jejím vztahu k tomuto přesvatému tajemství.

