Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 24. DUBNA 2016
Láska je univerzálním jazykem, srozumitelným každému člověku: všichni existujeme
natolik, nakolik jsme milováni, a stáváme se dospělými natolik, nakolik jsme schopni
milovat. Bratrská láska mezi námi umožňuje, aby na této zemi zářila Otcova sláva:
proudí v nás Boží život, láska mezi Otcem a Synem, kterou Syn nabízí každému
bratru: proto kdo nemiluje bratra, je ještě ve smrti (srov. 1 Jan 3,14b); ale když je
milován bratřími Synovou láskou, může se vrátit do života jako Lazar, mrtvý přítel,
kterého Ježíš miloval. V této bratrské lásce všichni poznávají, co znamená být
Synovými učedníky.
1. Sk 14,21b-27 - Setkáváme se svatým Pavlem a svatým Barnabášem na konci jejich první
misijní cesty, která zasáhla území středu dnešního Turecka.
Žalm 145* odp. Budu velebit tvé jméno, můj Bože králi.
2. čt. - Zj 21,1-5a - Jsme v závěru celé Bible a také v závěru Apokalypsy. Po všech
napětích ti, kdo obstáli, zakusí nádheru cíle připraveného Bohem - daru, který pro nás Bůh
připravil.
Evangelium - Jan 13,31-33a.34-35 - Jsme ve večeřadle, před malou chvilkou Ježíš umyl
učedníkům nohy a začali slavit Poslední večeři. Ale text je vybrán především pro odkaz na
základní princip fungování společenství církve. Ježíšovo slovo není jen dobrá rada, ale
přikázání.

BOHOSLUŽBY OD 24. DUBNA DO 1. KVĚTNA 2016
7:30 Za farnost
5. neděle velikonoční Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
24. DUBNA
Morkovice

pondělí 25. dubna
sv. Marka
úterý 26. dubna
středa 27. dubna
čtvrtek 28. dubna

pátek 29. dubna
sv. Kateřiny Sienské
sobota 30.dubna
sv. Zikmunda

Morkovice

10:30 Na poděkování za Boží pomoc a ochranu
18:30 Za Jiřího Skřítka, dvoje rodiče a živ. rodinu

Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

7:00
18:30
17:00
18:00
18:00
18:30

Morkovice

8:00 Za Vladimíra Vinklárka, bratra a dvoje
rodiče
7:30 Mše svatá
9:00 Za farnost
10:30 Za živ. a + rodinu Okálovu
16:00 Za živé a + hasiče a jejich rodiny

6. neděle velikonoční Prasklice
Pačlavice
1. května

Morkovice
Pornice

Mše svatá
Za Jaroslava Štěpánka, snachu a rodiče

Mše svatá
Mše svatá
adorace
Za Františka Kopečného a za živ. a + rodinu

Ohlášky:. Svatý otec František vyhlásil na neděli 24. dubna 2016 celoevropskou sbírku na
pomoc Ukrajině – do označené kasičky můžete přispět na tento úmysl. Dnes 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, 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. PŘIHLÁŠKY DO KONCE TÝDNE. Na faře je možno si zakoupi zpěvník Koinonia
za 35,-Kč. Tento týden (do konce dubna) je poslední možnost přihlásit se na setkání mládeže
do Krakova za zvýhodněnou cenu.
Na základě návrhu biskupa Josefa Hrdličky bude panu Ing. Vladimíru Blešovi uděleno
děkovné uznání a medaile sv. Jana Sarkandera při diecézní pouti dne 7. května 2016
v katedrále v Olomouci při mši svaté v 10:00. Jako farnost jsme zváni na tuto slavnost.

Výstava Turínského plátna na Arcibiskupském zámku v Kroměříži
do 30. 10. 2016 (9.00–15.30), plné vstupné 70,- Kč, snížené (děti, studenti) 45,- Kč
Výstava dále zahrnuje relikvie související s ukřižováním: LONGINOVO KOPÍ, ŘÍMSKÉ
FLAGRUM, ROUŠKA Z OVIEDA, KŘÍŽ, HŘEBY. Expozice je obohacena množstvím
obrazové dokumentace, kde jsou historické ikonografické kresby a vědecké a archeologické
fotografie, doplněné texty a vysvětlivkami. Tato ucelená a ojedinělá výstava ukazuje jednu z
nejznámějších historických událostí v dějinách lidstva, která několik tisíciletí a napříč
civilizacemi vyvolává emoce, pokládá otázky a hledá odpovědi na samou podstatu lidské
existence.

sv. Kateřina Sienská, učitelka Církve
Narodila se 23. 3. 1347 v Sieně v Itálii do početné rodiny, jako
předposlední z 24 dětí. Svůj život zasvětila Bohu a vstoupila do
třetího řádu sv. Dominika. Zvolila si cestu připodobnění se Ježíši
v bolestech a často rozjímala o jeho utrpení. Vědoma si toho, že
nám Bůh činí dobré přes všechen náš nevděk, jednala podobně.
Byla vytrvalá v modlitbě, usmiřovala, obracela hříšníky, přispěla
k duchovní očistě církve a k návratu papeže z Avignonu do
Říma. Diktovala dopisy a spisy, které byly vedle skvělé nauky
plné duchovní vroucnosti. Žila jen do 33 let. Při prohlášení za
spolupatronku Evropy ji svatý Otec představil takto: "Tato
mladá žena ze Sieny vystihla rozhodným tónem a plamennými
slovy jádro problémů Církve a společnosti své doby. S
neúnavnou horlivostí se Kateřina zasazovala o řešení složitých konfliktů, které společnost
její doby rozdělovaly. Její úsilí o mír se dotklo mnoha evropských panovníků. Ukázala jim,
že před rozumem zbraní je třeba dát přednost zbraním rozumu. Posílena svou důvěrnou
blízkostí Kristu se také nerozpakovala samotnému papeži poukázat na Boží vůli, která mu
přikazuje konečně zanechat váhání diktovaného pozemskou opatrností a světskými zájmy a
vrátit se z Avignonu do Říma."
Poutní mše sv. ke cti svatého Floriána bude slavena v neděli 1. května
v Pornicích v 16:00 a ve středu 4. května v 17:00 ve Lhotě. Mše svatá bude
obětována za všechny živé a zemřelé hasiče a za jejich rodiny.
Zveme členy hasičských sborů i vás všechny

