Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
KVĚTNÁ NEDĚLĚ 20. BŘEZNA 2016
Exsultet – velikonoční chvalozpěv za svitu svící. Po velikonočním obřadu ohně a velikonoční
svíce následuje slavnostní velikonoční chvalozpěv, nazývaný též podle svého počátečního
latinského slova „Exsultet“. Hymnický chvalozpěv čerpá z texů od 4. století. Exsultet tedy
dnešní věřící spojuje se zástupy křesťanů napříč mnoha staletími. Uvádí věřící do nitra Kristova
velikonočního tajemství. Významným tématem tohoto prastarého hymnu jsou díky a
chvalozpěv za světlo a událost veliké noci pro vykoupení.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---

1. čt - Iz 50,4 Izaiáš od 49. kapitoly předkládá texty o „služebníku Hospodina“. V nich mluví o
jeho utrpení, ponížení, ale také vítězství. Tento text se naplní v událostech dnešního evangelia.
Žalm 22* odp. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?
2. čt. - Flp 2,6-11 Jde o hymnus, který je klíčovým novozákonním textem. Všimněme si spojení
„sám sebe se zřekl“ (doslova zmařil), které vyjadřuje nejhlubší Kristovo sebevydání pro nás.
Evangelium - Lk 22,14 – 23,56* V závěru pašijí je vidět reakci setníka, obyvatel, Josefa z
Arimatie a žen. Ač Ježíš potupně zemře, přece jeho smrt okamžitě přináší plody.

BOHOSLUŽBY OD 20. DO 27. BŘEZNA 2016
NEDĚLE 20. BŘEZNA
6. NEDĚLE POSTNÍ
KVĚTNÁ NEDĚLE

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

Mše svatá
Za farnost
Za Boží požeh. pro rodinu Shromáždilovu
SVATÁ ZPOVĚĎ (14:00-15:00)
Křížová cesta (ženy)
SVATÁ ZPOVĚĎ (15:30-17:00)

--Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
14:00
15:00
15:30
17:30
--17:30
16:30
17:45
19:00

pondělí 21. března
úterý 22. března
středa 23. března

Morkovice

Morkovice
Prasklice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
BÍLÁ SOBOTA
Pačlavice
26. března
Morkovice
Prasklice
SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Pačlavice
Morkovice
27. března
Morkovice

8:00
12:00
16:30
17:45
19:00
8:00
19:30
21:30
7:30
9:00
10:30
15:00

Modlitba ranních chval
Křížová cesta na Křéby

ZELENÝ ČTVRTEK
24. března
VELKÝ PÁTEK
25. března

Za + Františku Handlovu, manžela a rodinu

prosba o Boží požehnání
Mše svatá
Mše svatá
Za živé a + kněze z našich farností

Obřady Velkého pátku
Obřady Velkého pátku
Obřady Velkého pátku

Modlitba ranních chval
Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Mše svatá
Za + Františka Jablůnku a za živ.a + rodinu
Slavnostní požehnání

Ohlášky: * O víkendu 25.3.-28.3. se bude konat v naší farnosti Modlitební triduum matek.
V pátek v 18:30, v sobotu v 15:00 a v neděli v 15:00. Děkuji chlapům za pomoc při brigádě
na faře. Ve středu po mši svaté vás zvu na faru na malé posezení a přípomenutí
velikonoční – pesachové večeře. Postní almužna – krabičky s dary můžete odevzdávat
v kostele na Květnou neděli a nebo ve Svatém týdnu. Při návštěvě Božího hrobu můžete
přispějte na pomoc křesťanům v Jeruzalémě. Velikonoční neděle - sbírka na Kněžský seminář.
Při mši svaté v neděli Zmrtvýchvstání Páně se budou žehnat pokrmy. Národní pouť do Krakova
28.5. z Kroměříže pojede autobus, je možné se přihlásit – informace na nástěnce. FARNÍ
TÁBOR pro děti od 1.do 9. třídy bude 6.-13.srpna na faře v Charvátech u Olomouce, cena
1850,-Kč. Přihlášky v sakristii, bližší informace na nástěnce.

Velikonoční svatá zpověď bude na Květnou neděli 20. 3. 2016
v Pačlavicích od 14:00 do 15:00 a v Morkovicích od 15:30
SVATÝ TÝDEN - Zelený čtvrtek - V tento den si připomínáme ustanovení Nejsvětější
svátosti a ustanovení kněžství. V liturgii se objevuje obřad mytí nohou. Je to vnější
vyjádření rozhodnutí napodobovat Kristovu pokoru a ducha služebné lásky bez ohraničení.
V Morkovicích bude kostel otevřen k modlitbě do 22:00.
Velký pátek – Den ukřižování Ježíše Krista. Projevem naší účasti na Kristově utrpení je
dnešní půst. Ráno se sejdeme v kostele
v Morkovich k modlitbě ranních chval v 8:00. Ve
12:00 se sejdeme v Prasklicích u 1. zastavení a
cestou na Křéby se pomodlíme křížovou cestu.
Při obřadech Velkého pátku budeme uctívat kříž a
modlit se za spásu celého světa. Po obřadech
zahájíme novénu k Božímu Milosrdenství.
V Morkovicích bude celou noc a následující den
do 16:00 stráž u Božího hrobu. V ostatních
farnostech podle rozpisu na který se, prosím, zapište!
Bílá sobota - Ráno se sejdeme v kostele v Morkovich k modlitbě ranních chval v 8:00 a
v 15:00 se ve všech farnostech pomodlíme novénu k Božímu milosrdenství.
Noc ze soboty na neděli nazýváme: Velká noc.
Liturgie začíná svěcením ohně a svíce, které jsou symbolem zmrtvýchvstalého Krista,
vítěze nad smrtí a nad temnotami zla. Při liturgii slova rozjímáme o velikých a
obdivuhodných činech, které Bůh vykonal od počátku světa, aby připravil a uskutečnil naši
záchranu - spásu. Při liturgii křtu obnovujeme svůj křest, při kterém jsme se sjednotili s
Kristem, vstali jsme do nového života a se svící - světlem v ruce si uvědomujeme poslání,
které z toho plyne. Při eucharistické liturgii tvoříme rodinu dětí Božích kolem jednoho
stolu. Eucharistie je nám pokrmem na naší pozemské cestě až k branám věčnosti.
Týden Božího milosrdenství budeme slavit od velikonočního pondělí každý den až do
neděle 27. dubna slavnou mší sv. v 15:00 v Morkovicích.

Hledáme v Bibli
1. Kolik párů od každého druhu ptáků měl vzít Noe do Archy? (1.Mojžíšova 7,3)
2. Kolik sloupů si podle knihy Přísloví vytesala Moudrost? (Přísloví 9,1)
3. V kolik hodin vykřikl Ježíš na kříži „ Eli, Eli, lama sabachtani? (Matouš 27. kap.)

