Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 10. DUBNA 2016
Setkání učedníků se Zmrtvýchvstalým na břehu Tiberiadského moře je modelem i pro naše
setkání se vzkříšeným Kristem. První věc, které je třeba věnovat
pozornost, je naše ochota „jít s Petrem“. Nemusíme a ani nemůžeme
dělat totéž, co on. Navzdory tomu však můžeme a máme „jít s ním“.
Druhou důležitou skutečností je samotný příběh. Ani my vzkříšeného
Pána nepoznáváme z popisů či teorií zachycených v učených knihách.
Přichází k nám uprostřed zdánlivě nepodstatných detailů všedních či
méně všedních příběhů každodenního života. Tam ho poznáváme na
základě upřímného svědectví těch, které miluje, a kteří ho milují, a
proto dokážou s jistotou říci: „Pán je to!“ Naše nesčetné projevy
pozornosti k maličkostem, z nichž se skládá život těch, kteří jsou
s námi „na stejné lodi“, jsou zas tou nejlepší odpovědí na jeho
opakovanou otázku: „Miluješ mě?“

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt - Sk 5,27b-32.40b-41 Apoštolové hlásají veřejně evangelium. Konají divy a lidé si toho
všímají. Proto je velekněz nechávají znovu - již potřetí - zatknout a probíhá výslech.
Žalm 30* odp. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil
2. čt. - Zj 5,11-14 Kniha Zjevení líčí podstatu vítězství Boha a jeho lidu. V páté kapitole se na
scéně objeví Syn jako ten, který přinesl oběť (Beránek). A nyní celé nebe padá na kolena před
Synem člověka.
Evangelium - Jan 21,1-19 * Vzkříšený Ježíš se ukázal apoštolům ve večeřadle a týden poté
opět. Avšak apoštolové nerozumí, co mají dále dělat. Ježíš proto znovu přichází a naznačuje
lovem ryb i rozhovorem s Petrem, k čemu apoštoly volá.

BOHOSLUŽBY OD 10. DO 17. DUBNA 2016
7:30 Mše svatá
3. neděle velikonoční Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
10. DUBNA
Morkovice
Morkovice

pondělí 11. dubna
sv. Stanislava, mučedníka
úterý 12. dubna
středa 6. dubna
čtvrtek 7. dubna
pátek 8. dubna
sobota 9.dubna

4. neděle velikonoční
17. DUBNA

--Morkovice

--Prasklice
Morkovice
--Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

10:30 Na poděkování za B. milosti a ochranu P. Marie
15:00 korunka k Božímu milosrdenství
---

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

Ohlášky: Dnes v neděli 10.4. budou od 14:00 připraveny na faře v Morkovicích další hry
pro děti.V neděli 24.4. připravilo centrum pro rodinu „Probouzení broučků“. Sraz v 15:00
u kostela v Morkovicích, sebou startovné 10,-Kč a zvoneček. Procházka přírodou pro děti
od 3 do 7 let s rodiči a kamarády. 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. Svatý otec František vyhlásil na neděli 24. dubna
2016 celoevropskou sbírku na pomoc Ukrajině. Kdyby jste potřebovali během týdne
službu kněze, obraťte se na P. Radomíra Němečka do Zdounek. Tel. 731 621 263
Amoris laetitia (Radost lásky), takový název nese nová apoštolská exhortace papeže
Františka, věnovaná tématu rodiny a jejím současným výzvám či poslání. Exhortace
nikterak nemění církevní učení ohledně manželství a rodiny, které stále zůstává ideálem,
na druhou stranu papež nezapomíná na zranitelnost rodin i na jejich selhání a zasazuje tak
nauku do nového aktuálního kontextu.
Papež František zde klade důraz především na nový postoj v oblasti doprovázení rodin, a
to bez ohledu na to, v jaké situaci se ocitají. Církev má mít otevřenou náruč pro všechny,
zvláště pro ty, kteří jsou zranění. Vždy je třeba citlivě naslouchat každému, kdo je zoufalý,
a pomoci mu zakusit Boží bezpodmínečnou lásku. Je třeba, aby tito lidé vnímali blízkost
duchovních pastýřů a cítili se
součástí církve, i přes to, že se
nemohou v určitých případech
zapojit do svátostného života.
Každý
nelehký
případ
zraněných manželství či rodin
je třeba posuzovat zvlášť,
vždy
v celé
jeho
komplexnosti.
Amoris
laetitia
nepřináší
seznam pravidel, ale volá po
přijetí a zapojení i těch lidí,
kterým se nepovedlo dostát
ideálům
Kristova
učení.
Církev má "vylévat Boží
milosrdenství na všechny, kteří
si o něho s upřímným srdcem
požádají" (AL 295).

Na poděkov. za Boží pomoc a ochranu P. Marie

Bohoslužba slova a svaté přijímání
Mše svatá
Za živ. a + rodinu Beerkensovu
Za farnost
Mše svatá
Za živou a + rodinu Holečkovu

Zajimavosti z Říma
- Kolikátým papežem je Papež František?
- Svatopetrské náměstí pojme až 400 tisíc lidí. Barokní náměstí od Berniniho je lemováno
mnoha sloupy. Víš kolik jich je?
- Asi nejznámější památkou Říma je Koloseum, které nechal postavit císař Vespasian a
dokončeno bylo roku 80. Aréna je oválného tvaru, má 4 poschodí o výšce 50 m . Víš kolik
se do Kolosea vešlo diváků?

