Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ 27. BŘEZNA 2016
Kámen, který uzavírá hrob, je symbolem blokád,
jež nám brání žít. Mnozí znají pocit, že na nich leží
kámen. Možná jde o balast minulosti, o mnohá
zranění a rány, které nám znemožňují vstát a jít
svou cestou. Někdy nás jako kámen na srdci tíží
budoucí události: máme strach z nějakého
rozhovoru, zkoušky, těžké operace. Někdy nás tíží
jako kámen lidé: mají nad námi moc a v jejich
blízkosti nemůžeme volně dýchat.
Vzkříšení znamená, že z nebe sestoupil anděl a
odvalil kámen. Břemeno, které nám brání v životu,
je odvaleno. Zase můžeme volně dýchat. Kámen se stává znamením vítězství života nad
smrtí. Připomíná nám, že se na nás stal zázrak, že náš hrob je otevřen a my můžeme vstát.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt - Sk 10,34a.37-43 Učedníci později udělali víckrát zkušenost, že tento Zmrtvýchvstalý
Kristus není tentýž, kterého znali z dřívějška. Má jinou podobu, a přece je to týž Kristus ...
Žalm 117* odp. Toto je den, který učinil Pán, jásejme a radujme se z něho!
2. čt. - Kol 3,1-4 Autor listu hlásá přímo neslýchanou myšlenku: „křtem jste byli spolu s
Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili v moc
Boha, který ho vzkřísil z mrtvých“
Evangelium - Jan 20,1-9 * Hrob nebyl ani prázdný, ani plný. Stal se poselstvím. Proto
milovaný učedník uviděl a uvěřil, že Ježíš přemohl smrt.

BOHOSLUŽBY OD 27. BŘEZNA DO 3. DUBNA 2016
Prasklice
SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ Pačlavice
Morkovice
27. března
Morkovice
pondělí velik. 28. března Morkovice
úterý velik. 29. března
Morkovice
středa velik. 30. března Morkovice
čtvrtek velik. 31. března Morkovice
pátek velik. 1. dubna
Morkovice
sobota velik. 2.dubna
Morkovice
Prasklice
SVÁTEK BOŽÍHO
Pačlavice
MILOSRDENSTVÍ
Morkovice
3. dubna
Morkovice

7:30
9:00
10:30
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
15:00
7:30
9:00
14:00
15:00

Za farnost
Mše svatá
Za + Františka Jablůnku a za živ.a + rodinu
Slavnostní požehnání (modlitba matek)
Za rodiče Dupákovy a za živou a + rodinu

prosba o Boží požehnání
Za živ. a + rod. Krčmářovu a kmotřenku Vlastu

Za + P. Vojtěcha Zábranského a sestru
Za + rodinu Hlaváčovu, Kopečnou a živ. r.
Za + Jaroslava Churého a rodiče
Mše svatá
Mše svatá
adorace
Na poděkování za 90. let života

Ohlášky: Dnes na Velikonoční neděli je sbírka na Kněžský seminář. V pátek navštívím
nemocné. V pátek 1.4. v 18:00 je na faře v Morkovicích setkání rodičů, jejich děti půjdou
letos k 1. svatému přijímání. 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. Na pouť do Říma 10.-16.4. je ještě několik
volných míst, kdyby někdo z vás chtěl jet, tak se přihlaste na faře. Po mši svaté v sobotu
2.4. se setkám s poutníky do Říma v kostele. Prosím o zaplacení zbytku peněz. Děkuji
všem, kteří jste pomohli s přípravou oslavy velikonoc.

Od velikonočního pondělí až do neděle budeme slavit
v kostele v Morkovicích týden Božího milosrdenství.
Každý den ve 14:30 adorace, v 15:00 modlitba novény a mše sv.

28. 3. Pondělí velikonoční - P. Jan Ston, farář v Morkovicích
Téma - Napájet žíznivé, sytit hladové
29. 3. Úterý velikonoční - P. Jiří Rek, farář v Uh. Brodě - Újezdci
Téma - Snášet obtížné lidi, odpouštět urážky
30. 3. Středa velikonoční - P. Jan Bleša, farář v Kelči
Téma - Navštěvovat vězněné a nemocné, těšit zarmoucené
31. 3. Čtvrtek velikonoční - P. Jan Kulíšek, farář v Ratajích
Téma - Odívat nahé, přijímat poutníky
1. 4. Pátek velikonoční - P. Pavel Macura, kaplan v Kyjově
(po mši svaté - novokněžské požehnání)
Téma - Pochovávat mrtvé a modlit se za živé i zemřelé
2. 4. Sobota velikonoční - P. Libor Churý, administrátor v Olomouci – Nové Sady
Téma - Radit pochybujícím a učit nevědomé, napomínat hříšníky
3. 4. Neděle Božího milosrdenství - P. Vojtěch Marek Malina OSB, Rajhrad
„Zoufal bych, kdybych neznal tvé milosrdenství, Pane. Vždyť ty nechceš smrt
hříšníka, ale aby se obrátil a žil.“ (Sv. Efrém)
V neděli od 14:00 adorace a
příležitost ke svátosti smíření
„Nedokážu si představit
křesťana, který se neumí
smát. Buďme radostnými
svědky víry!“
(Papež František)

Radost z Kristova vzkříšení
ať naplní vaše srdce. Přeji
vám všem požehnané
velikonoční svátky. P. Jan

