Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 10. KVĚTNA 2015
Buďme kvůli Bohu jako Bůh, neboť i on se stal pro nás člověkem. On přijal to, co je méně
cenné, aby nám dal to, co je lepší, stal se chudým, abychom se pro jeho chudobu stali
bohatými, on přijal podobu nevolníka, abychom my dosáhli svobody, on sestoupil,
abychom my byli vyvýšeni, on byl pokoušen, abychom my zvítězili, on byl poníženým,
abychom my byli oslaveni, zemřel, abychom my byli zachráněni, vystoupil na nebesa,
aby k sobě přitáhl nás, kteří ležíme dole pro svůj hříšný pád.
Dej a obětuj každý z nás všechno tomu, který se pro nás stal výkupnou obětí a smírem za
nás. Nemůžeme však dát nic cennějšího než sebe samé, než pochopíme-li tajemství a kvůli
sobě samým se staneme vším tím, čím se On stal kvůli nám. (Sv. Řehoř Naziánský)

Kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha.
Kdo nemiluje, Boha nepoznal, protože Bůh je láska.
1. čt. - Sk 10,25-26.34-35.44-48 * Úryvek je věnovaný křtu pohanského vojáka Kornélia.
Hlavním tématem je otázka, zda pohané mohou přijmout Krista a tedy i křest, aniž by nejprve
museli přijmout obřízku a Tóru. Text zachycuje dar Duch svatého, který obdrží právě pohané a
to ještě dříve, než jsou pokřtěni. To zboří poslední Petrovu pochybnost o křtu pohanů!
Žalm 98 * odp. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
2. čt. 1 Jan 4,7-10 * Boží jednání k člověku zračí sebedarující lásku, která obětuje i to
nejdražší, ale zároveň předpokládá odezvu.
Evangelium - Jan 15,9-17 * Opět se ocitáme ve večeřadle při poslední večeři. Ježíš říká
nejdůležitější poselství své mise. Nyní se hlavní důraz posouvá na slovo „milovat“.

BOHOSLUŽBY OD 10. DO 17. KVĚTNA 2015
NEDĚLE 10. KVĚTNA
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

pondělí 11. května
úterý 12. května
středa 13. května
Panny Marie Fatimské
čtvrtek 14. května
Nanebevstoupení Páně
pátek 15. května
sobota 16. května
sv. Jana Nepomuckého
NEDĚLE 17. KVĚTNA
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

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

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Májová pobožnost
Za živou rodinu Vrbovu

Pačl. ústav
Křeby
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

9:30
17:30
17:00
18:30
18:30
------

Mše svatá
Za všechny poutníky
Mše svatá
Na poděkování za přijatá dobrodiní

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Za + Růženu Slezákovu, manžela, DO a živou
rodinu Blešovu

Za + Marii Štětinovu a DO
(Diecezní eucharistický kongres – Olomouc)

7:30 Mše svatá
9:00 Za farnost
10:30 Na poděkování za B. milosti a ochranu P. Marie

Ohlášky:. Příští neděli 17.5. je sbírka na farnost. Brigáda na úklid věže v Morkovicích – je
třeba tam zamést - bude v úterý 12.5. od 16:00. pátek 15.5. pojedeme s žáky z náboženství
do Olomouce na Arcidiecézní setkání dětí z náboženství v rámci Diecézního
eucharistického kongresu, odjezd autobusu z námestí v Morkovicích je v 8:00; V sobotu
16. května zve otec arcibikup všechny farnosti do Olomouce na diecézní eucharistický
kongres, autobus pojede v 7:30 z náměstí v Morkovicích, přes Prasklice a Pačlavice.
Cena 100,-Kč. V Olomouci si můžeme vybrat jednu z pěti přednášek v daném kostele.
(viz. letáček) Přednášky začínají v 10:00. Od 12:30 do 13:30 budou v jednotlivých
kostelích adorace a ve 13:30 se vydáme průvodem z těchto kostelů směrem do
katedrály. Zde bude v 15:00 společná mše svatá s otcem arcibiskupem. Je to společná
oslava dieceze, prosím, abychom se připojili a vyprosili sobě a našemu národu
ochranu a pomoc Boží. Zapište se co nejdříve v sakristii.
23.5. 2015 Vigílie Seslání Ducha Svatého na AG Kroměříž pro mladé – informace na
nástěnce. * V neděli 7. 6. 2015 se uskuteční v kině Nadsklepí v Kroměříži film Bella a
Sebastián pro koledníky a vedoucí TS. Protože některé farnosti jsou od Kroměříže daleko je
objednán autobus, aby objel v ten den tyto farnosti: Zlobice, Morkovice - 13:00, Střílky 13:20 … Po skončení autobus opět odveze účastniky zpět na místo. Autobus bude zastavovat
na zastávkách ČSAD. Proto je třeba přesný počet zájemců z řad koledníků a vedoucích TS.
Přihlásit se mohou prostřednictvím našich webových stránkách kde vyplní přihlášku a odešlou,
nebo zavoláním na mobil: 737 630 670 Termín nahlášení: do 15. 5. 2015.
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.
Sbírky v dubnu 2014
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
adopce na dálku
Ne. B. Milosr. - 12. 4.
5.008,2.501,960,2233,6. 4.
sbírka na farnost 19. 4.
2040,10.354,4.456,1.060,7. 4.
neděle 26. 4.
4.350,3.347,3.831,1810,8. 4.
neděle 3.5.
4.908,2.275,780,2208,9. 4.
1480,10. 4.
Lhota – sv. Florián
1.020,1530,11. 4.
Brno–Lesná, dar na kostel
6.000,celkem
11.301,Děkuji vám všem, za vaši štědrost.
13. května oslavujeme Pannu Marii, která se r. 1917 po
šestkrát zjevila u Fatimy v Portugalsku třem dětem ve věku
7 - 10 let - Lucii, Hyacintě a Františkovi. Účelem Mariiny
návštěvy bylo chránit lidstvo před zlem, které na sebe svými
hříchy přivolává. Zejména chránit lidi před peklem. K tomu
mají napomáhat oběti, modlitba růžence i uctívání jejího
Neposkvrněného srdce, jak si přeje její Syn. To všechno má
podporovat i vytvořené poutní místo kolem kaple, kterou
požadovala vystavět. Všechna od ní sdělená tajemství se
vyplňují.
Zahájení poutí na Křébech ve středu 13. května - svátek Panny Marie Fatimské.
V 17:30 sraz u 9. zastavení křížové cesty modlitba radostného růžence, procesí
na Křéby, zde růženec slavný a příležitost ke svátosti smíření,
mše sv. v 18:30 a májová pobožnost

