Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 3. DUBNA 2016
Kristus zjevuje Boha, který je Otec, který je „láska“ a ukazuje Boha jako „nekonečně
milosrdného“ (Ef 2,4). Proto Ježíš učinil jedním z hlavních pilířů svého učení milosrdenství.
Stačí připomenout podobenství o marnotratném synu, o milosrdném Samaritánovi, nebo - jako
protiklad - podobenství o nemilosrdném služebníkovi. V Kristově učení je velmi mnoho míst,
která vždy novým a novým způsobem ukazují lásku a milosrdenství. Stačí mít před očima
dobrého pastýře. Kristus se stává vtělením lásky, která se zvlášť silně projevuje vůči trpícím,
nešťastným a hříšným, zpřítomňuje Boha Otce, který je „nekonečně milosrdný“. Současně tím,
že se stal pro lidi vzorem milosrdné lásky k druhým, Kristus vyzývá k milosrdenství, protože:
„Milosrdní ... dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7). Podle encykliky Jana Pavla II. O Božím
milosrdenství

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt - Sk 5,12-16 Naše zpráva ze skutků apoštolů ukazuje, že evangelium nelze zastavit a
povědomí o něm bude stále růst.
Žalm 118* odp. Aleluja, Aleluja, Aleluja
2. čt. - Zj 1,9-11a.12-13.17-19 Knihu Zjevení nelze číst jako běžný popis událostí. Jan
zvláštním jazykem, plným barvitých obrazů a přirovnání, vykládá skutečnost Božího vítězství a
lidského zápasu o spásu.
Evangelium - Jan 20,19-31 * Vzkříšený Ježíš poprvé potkává učedníky. V takto vypjatém
okamžiku zaznívá nejzásadnější poselství Vzkříšeného. Následný týden a přítomný Tomáš
otevírají otázku, jak mají uvěřit ti, kdo „nebyli u toho“.

BOHOSLUŽBY OD 3. DO 10. DUBNA 2016
Prasklice
7:30 Mše svatá
SVÁTEK BOŽÍHO
Pačlavice
9:00 Mše svatá
MILOSRDENSTVÍ
Morkovice
14:00 adorace
3. dubna
Morkovice
15:00 Na poděkování za 90. let života
pondělí 4. dubna

Slavnost
Zvěstování Páně
úterý 5. dubna
středa 6. dubna
čtvrtek 7. dubna
pátek 8. dubna
sobota 9.dubna

3. neděle velikonoční
10. dubna

Pačlavice
Morkovice

17:00
18:30

Mše svatá
Na poděkování za dar života a za živou
rodinu Štěpánovu

Morkovice

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

Mše svatá

Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

Mše svatá (domov důchodců)
Za + Metoděje Najmana, 2 rodiče a živ. rodinu

Mše svatá
adorace
Za živ. a + rodinu Šimákovu a DO
Na poděkování za dar života a křtu
Mše svatá
Za farnost
Na poděkování za B. milosti a ochranu P. Marie

korunka k Božímu milosrdenství

Ohlášky: V neděli 10.4. budou od 14:00 připraveny na faře v Morkovicích další hry pro
děti. Setkání rodičů, jejichž děti půjdou letos k 1. svatému přijímání bude 21.4., 13.5. a 27.5.
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.

Svátek Božího milosrdenství
O svém přání zavést tento svátek hovoří Ježíš k sestře Faustyně
poprvé 22. února 1931: „Toužím, aby byl ustanoven svátek
milosrdenství. Chci, aby obraz, který namaluješ štětcem, byl
slavnostně posvěcen o první neděli po Velikonocích. Tato neděle
ať je svátkem milosrdenství.“„Pros mého věrného služebníka,
aby v tento den řekl celému světu o mém velkém milosrdenství.“
Svatý Jan Pavel II., během svatořečení sestry Faustyny podrobně
mluvil o teologickém významu tohoto svátku: „Dříve, než Ježíš
uděluje apoštolům moc odpouštět hříchy, ukazuje jim své ruce a
bok. Odvolává se tedy na rány svého umučení, zvlášť na ránu
srdce. To je pramen, ze kterého vytryskla mocná vlna
milosrdenství, které se vylévá na celé lidstvo. Z tohoto srdce uvidí
sestra Faustyna vycházet dva paprsky, které budou ozařovat
svět.“
Z utrpení Páně, z jeho smrti a zmrtvýchvstání proudí k lidem v
každé době milost bezmezného odpouštění hříchů. Velikonoční
tajemství vykoupení je tedy nerozlučně spjato s tajemstvím
Božího milosrdenství. „Kdo toho dne přistoupí k Prameni života,
ten dosáhne úplného odpuštění vin a trestů.“
Abychom mohli přijmout tyto nabízené milosti, musí věřící vkládat celou svou důvěru do
Božího milosrdenství, přijmout svátost smíření jako přípravu na Velikonoce a o svátku Božího
milosrdenství přijmout svaté přijímání. Podle Ježíšových slov se ale také musí snažit být
milosrdným: „Milosrdenství svým bližním můžeš projevovat trojím způsobem:
SKUTKEM, SLOVEM A MODLITBOU.
V těchto třech stupních je obsažena plnost milosrdenství a je nezvratným důkazem lásky ke
mně. Takto duše oslavuje a ctí mé milosrdenství. Ano, první neděle po Velikonocích je svátkem
Milosrdenství, ale musí zde být i skutek … neboť ani ta nejpevnější víra není bez skutků nic
platná.“
Sbírky v březnu 2016
neděle 6. 3. (sb. Krakov)
neděle 13. 3.
Květná neděle 20. 3.
Zelený čtvrtek 24. 3.
Na Boží hrob
Vigilie vzkříšení
Neděle velikonoční 27.3.

Morkovice
5.000,6.681,6.111,- + 871,2.241,3000,3.977,13.500,-

Pačlavice
2.500,2.378,4.025,- + 500,1.152,800,2.628,4.500,-

Prasklice
550,2.121,1.650,--450,--2.000,-

Postní almužna: Morkovice 3.732,- Pačlavice 2.803,- Prasklice 2.072,Děkuji vám všem kteří jste přispěli do sbírek za vaší štědrost.

