Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 17. KVĚTNA 2015
Po událostech Velikonoc a po oslavě vzkříšení se liturgie
soustředí na dar Ducha svatého. Letnice, které oslavíme za
týden, jsou nejen připomínkou dávných událostí, ale i výzvou,
abychom společně prosili o dary Ducha svatého pro
současnou církev. Co tímto darem vlastně myslíme? Na to
upozorní dnešní texty, které především vyzdvihují pojem
společného života v církvi.

Boží láska je nám vylita do srdce skrze Ducha svatého,
který v nás přebývá. Aleluja.
1. čt. - Sk 1,15-17.20-26* Učedníci se po nanebevstoupení Krista nerozprchli. Nyní jsou
pohromadě a snaží se jednat v intencích Kristova příkazu. Duch svatý bude darován až za
několik dní. Učedníci se nyní soustředí na sebe, brzy se však jejich pozornost upne k hlásání
evangelia.
Žalm 103 * odp. Hospodin si zřídil na nebi trůn.
2. čt. 1 Jan 4,11-16* Autor Janova listu se brání rychlému a naivnímu pocitu některých členů
komunity, kteří se domnívají, že již dosáhli dokonalosti. Snaží se je tedy vést k rozlišování mezi
duchem Božím a duchem klamu. Jedním z ukazatelů je připravenost k lásce vůči spolubratřím.
Evangelium - Jan 17,11b-19* Poslední večeře v Janově evangeliu vrcholí modlitbou Ježíše,
který prosí za jednotu učedníků. Není to prosba jen za apoštoly, ale za všechny následovatele,
tedy i za nás.

BOHOSLUŽBY OD 17. DO 24. KVĚTNA 2015
NEDĚLE 17. KVĚTNA
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
pondělí 18. května
úterý 19. května
středa 20. května
sv.Klement M. Hofbauer
čtvrtek 21. května

pátek 22. května
sobota 23. května
NEDĚLE 24. KVĚTNA
SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

Prasklice
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Morkovice
Morkovice

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

Mše svatá
Za farnost

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Křéby
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

17:00
18:00
18:00
18:30
8:00
20:00
7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Májová a adorace

Na poděkování za B. milosti a ochranu P. Marie

Pohřeb paní Milady Poláškové
Na poděk. za dar zdraví pro rodinu Vrbovu

Za dar života a ochranu Panny Marie

Za + Boženu Jančkovou
Za živou a zemřelou rodinu Blešovu
Vigilie ze slavnosti Seslání Ducha Svatého

Mše svatá
Za farnost
Na poděkování za B. milosti a ochranu P. Marie

Ohlášky:. Dnes je je sbírka na farnost.* V úterý 19.5. v 18:00 bude v kostele v Morkovicích
přednáška POČÁTEK MARIÁNSKÉ ÚCTY NA VELKÉ MORAVĚ, přednáší Ing. František
Valdštejn, *Příští neděli 24.5. je sbírka na církevní školství. *Děkuji všem, kteří jste pomohli
při ůklidu věže a půdy v Morkovicích a při údržbě záhonků před farou. Děkuji také všem, kteří
jste byli na brigádě na faře v Pačlavicích a Prasklicích.
*23.5. 2015 Vigílie Seslání Ducha Svatého na AG Kroměříž pro mladé – informace na
nástěnce. *Již několik roků se v naší zemí pořádá akce - Noc kostelů. Letos se přidáme i my
z farnosti Morkovice a Pačlavice. 29. května si budou moci zájemci prohlednout věž a zvony
kostela, nově opravenou střechu, ale také bude možnost poslechnout si něco o historii a
vyzdobě kostela, poslechnout si koncert, nebo prožít společně s námi liturgii. Bližší program
bude příští týden v ohláškách. V Pačlavicích bude možnost navštívit a prohlédnout si kostel 30.
května v sobotu večer.
SVATODUŠNÍ VIGILIE na Křébech - poutním místě Panny Marie
v sobotu 23. 5. 2015, zahájení v 19:30 u 9. zastavení Křížové cesty.
Při svatodušní vigilii budeme budeme prosit za mír a pokoj ve světě a za naše farnosti.
Bohoslužba začne modlitbou slavného růžence cestou na Křeby. Zde požehnáme svatodušního
oheň a budeme společně prosit o Ducha svatého. Vrcholem vigilie bude mše svatá, při které my,
kteří jsme přijali svátost biřmování obnovíme své biřmovací závazky. Přineste si lucernu, nebo
svíci s krytem.
Při nepříznivém počasí bude vigilie ve farním kostele v Morkovicích.
Májové pobožnosti jsou v květnu v Morkovicích po mši svaté a v Pačlavicích a Prasklicích
po domluvě pod vedením akolytů. Program: růženec, mariánská píseň, četba, píseň, litanie,
Vesel se, nebes Královno.
Svatodušní pouť na Jezírku bude v pondělí 25. května
– v 17:00 modlitba růžence a příležitost ke svaté zpovědi a v 17:30 mše svatá
SVĚTEC TÝDNE - sv. Klement Maria Hofbauer se narodil roku 1751 v Tasovicích u
Znojma. Původně se vyučil pekařem. Pro chudobu a touhu po studiu odešel do ciziny. Po
různých složitých cestách přijal v Římě svátost kněžství a vstoupil do řádu redemptoristů, který
pak uvedl do Varšavy. Po požehnaném působení byl vypovězen a ve svém apoštolském
působení pokračoval ve Vídni. Sledován policií jako odpůrce upadávajícího osvícenství a
jansenismu proslul jako skvělý apoštol ve všech společenských vrstvách.
Sedm darů Ducha svatého (Text podle svatého Františka Saleského (1567- 1622)
Dary Ducha svatého jsou hlavními ctnostmi, vlastnostmi a zvláštnostmi lásky.
Neboť za prvé moudrost - není ve skutečnosti ničím jiným než láskou, která cítí, okouší a dozvídá
se, jak dobrotivý a laskavý je Bůh.
Za druhé rozumnost - není ničím jiným než láskou, která zaměřuje svou pozornost na to, aby
uvážila a pronikla krásu věroučných pravd a mravoučných zásad, aby v nich poznala Boha, jaký je
sám v sobě, a pak sestoupila z těchto výšin a poznávala jej také v jeho tvorech.
Za třetí vědění - naproti tomu není nic jiného než tatáž láska, která naši pozornost zaměřuje na to,
abychom poznali sami sebe i ostatní tvory, a tím došli k dokonalejšímu poznání služby, kterou jsme
povinni vůči Bohu.
Za čtvrté rada - je také láska, působí-li v tom smyslu, aby nás učinila pečlivějšími, pozornějšími a
způsobilejšími ve volbě vhodných prostředků, jak Bohu svatě sloužit.
Za páté síla je láska - jež povzbuzuje a pobízí srdce, aby vykonala, co rada rozhodla, že musí
vykonat.
Za šesté zbožnost - je láska, jež nám ulehčuje práci a vede nás k tomu, abychom se věnovali
skutkům, které se líbí Bohu, našemu Otci, srdečně, rádi a s dětskou láskou.
Za sedmé a za poslední bázeň - není ničím jiným než láskou, působí-li v tom smyslu, aby nás
nechala prchat před tím, co se nelíbí božské vznešenosti, a vyhýbat se tomu.

