Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 17. DUBNA 2016
Dnešní neděle je také nazývána nedělí dobrého pastýře, protože
se čte z Janova evangelia úryvek o dobrém pastýři. Slovo o pastýři
překvapivě zazní i ve druhém čtení. Tato neděle je spojována s
modlitbou za nové kněze. Ale to není jediné téma. Liturgie nás
opět vede k rozjímání nad úkolem hlásat evangelium, ale
zaměřuje pohled na pohany (první čtení, žalm). Zároveň uvidíme
Pána nejen v roli pastýře pozemských poutníků, ale i v roli Krále
vykoupených.
1. čt - Sk 13,14.43- Svatý Pavel a apoštol Barnabáš se na první apoštolské cestě
vyrovnávají s nepřijetím zvěsti evangelia mezi Židy. Otázka hlásání pohanům byla pro
Pavla zásadní. Dnes čteme o události, která mu pomůže obrátit k nim pozornost.
Žalm 100* odp. Jsme jeho lid a stádce, které on pase.
2. čt. - Zj 7,9.14b-17 Úryvek odpovídá na otázku, kdo obstojí během událostí „tříbení a
zkoušky.“ Bílý šat a palmy v rukou jsou znamení vítězství.
Evangelium - Jan 10,27-30 * Janovo evangelium v desáté kapitole mluví velmi jasně o
vztahu Krista a jeho církve. Každé slovo našeho úryvku je klíčovým pro jednoznačné
pochopení vztahu Krista a nás.

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

pondělí 18. dubna
úterý 19. dubna
středa 20. dubna
čtvrtek 21. dubna

pátek 22. dubna
sobota 23.dubna
sv. Vojtěcha, biskupa

Morkovice
Morkovice

Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

5. neděle velikonoční Prasklice
Pačlavice
24. DUBNA

Morkovice

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

Za živou a + rodinu Holečkovu
Za + rodinu Husákovu a Jiříčkovu
Za členy živého růžence
Za živou a + rodinu Malých

Mše svatá
Mše svatá
adorace
Za + rodiče Novákovy a živou rodinu
Za živou a + rodinu Pátíkovu (č.48)

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Na poděkování za Boží pomoc a ochranu

Ohlášky: Dnes je sbírka na křesťanská media. Svatý otec František vyhlásil na neděli 24.
dubna 2016 celoevropskou sbírku na pomoc Ukrajině – do označené kasičky můžete příští
neděli přispět na tento úmysl. Ve čtvrtek 21.4. bude v 19:15 na faře v Morkovicích setkání
s rodičí, jejichž děti půjdou letos k 1. sv. přijímání. V neděli 24.4. připravilo centrum pro
rodinu v Morkovicích „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 – 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 faře je možno si zakoupi
zpěvník Koinonia za 35,-Kč. Moc děkuji za pomoc při brigádě na faře v Morkovicích.

MODLITBA ZA POVOLÁNÍ
Můj Pane,mé oči vidí hlavně zlo,
které zaplavuje náš svět
a ztrácím mnohdy naději na světlo,
které by proniklo tyto temnoty.
Pane, ty sám si volíš
a povoláváš své spolupracovníky.
Ty, který jsi dokázal proměnit
bojovného pronásledovatele církve Šavla
v neúnavného misionáře, můžeš i v dnešní době
probouzet nové osobnosti
schopné nést tvé světlo a tvou radostnou zvěst
do všech koutů světa a společnosti.
Pane prosím tě, obnov v našem středu
své mocné působení,projev svou moc
a vzbuzuj si uprostřed nás nové hlasatele evangelia.
A prosím tě, používej i mně ke zvěstování své radostné
zvěsti mému okolí.
Dobrý pastýři, pečuj o své stádo
a posílej nadále dělníky na svou žeň!
Amen
Maria, Královno apoštolů, oroduj za nás!
Papež František v sobotu navštívil obyvatele řeckého ostrova Lesbos:
„Přišel jsem spolu se svými bratry patriarchou Bartolomějem a arcibiskupem Hieronymosem
jednoduše proto, abych byl s vámi a naslouchal vašim příběhům. Přišli jsme, abychom obrátili
pozornost světa na tuto vážnou humanitární krizi a prosili o její řešení. Jako lidé víry si přejeme
spojit svoje hlasy a otevřeně mluvit vaším jménem. Doufáme, že svět bude věnovat pozornost
této tragické a opravdu skličující nouzi a odpoví způsobem, který bude hoden našeho
společného lidství.“
„Bůh stvořil lidský rod, aby vytvořil jedinou rodinu. Když některý náš bratr či sestra trpí,
dotýká se to nás všech. Všichni ze zkušenosti víme, jak snadno někteří lidé ignorují utrpení
druhých a dokonce zneužívají jejich zranitelnost. Víme však také, že tyto krize mohou vyjevit
to nejlepší z nás.”

Zajímavosti z Říma: - Papež František je 266 papežem.
- Kolonáda na Svatopetrské náměstí od Berniniho je tvořena 284 dórskými sloupy ve 4
řadách a 88 pilíři.
- Do Kolosea se vešlo asi 50 000 diváků.

