Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 1. KVĚTNA 2016
V posledních nedělích jsme vícekrát přemýšleli o vztahu Otce a Syna. Evangelista Jan se
k tomuto tématu mnohokrát vrací a ukazuje na tajemství Nejsvětější Trojice, jakoby ho chtěl
nahlédnout z mnoha stran. Ježíš však zdůrazňuje, že jako lidé toto tajemství nejlépe nahlédneme
ve vztahu k nám samotným, když my sami do něj vstoupíme, zaslechneme Boží hlas, budeme
milovat a necháme se milovat… Pak Bůh přichází a v našem srdci si vytváří místo svého
přebývání. A právě v této souvislosti zazní slova o daru Ducha. Bůh přebývající v našem srdci
dává svého Ducha, aby nás vedl k pokoji.
1. čt. Sk 15,1-2.22-29 - Ocitáme se v Jeruzalémě kolem roku 48. Evangelium bylo hlásáno již
na mnoha místech mimo Palestinu. Ale s tím vyvstává zásadní otázka: Nakolik musí obrácení
pohané nejprve zachovávat židovské předpisy a nakolik jsou pro ně jako křesťany nezávazné?
Tak se schází první koncil. Jeho závěry jsou obsahem našeho textu.
Žalm 67* odp. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
2. čt. - Zj 21,10-14.22-23 - Kniha Zjevení je dílo psané zvláštním jazykem plným obrazů,
metafor a symbolů. Autor popisuje nebe – místo, které pro nás připravuje Bůh.
Evangelium - Jan 14,23-29 - Ocitáme se ve večeřadle. Ježíš povzbuzuje učedníky: „Ať se vaše
srdce nechvěje.“ A otevírá tajemství Božího života – vztahu Otce a Syna. Zjevuje působení
„Přímluvce“ – Ducha svatého.

BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. KVĚTNA 2016
7:30 Mše svatá
6. neděle velikonoční Prasklice
Pačlavice
9:00 Za farnost
1. května
Morkovice
Pornice

pondělí 2. května

Morkovice

10:30 Za Františka Kopečného a za živ. a + rodinu
16:00 Za živé a + hasiče a jejich rodiny
18:30 Za + Františka Župky a rodiče

úterý 3. května
sv. Filipa a Jakuba
středa 4. května
sv. Floriána
čtvrtek 5. května
SLAVNOST
Nanebevstoupení Páně
pátek 6. května
sv. Jana Sarkandera

Morkovice

18:30

Mše svatá

Lhota
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

Za živé a + hasiče a jejich rodiny
Mše svatá
Mše svatá
Za + rodiče Lejsalovy a za živ. a + rodinu

Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Slížany
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

Pohřeb pana Jana Vdolečka

sobota 7. května

7. neděle velikonoční
8. května

příležitost ke svátosti smíření
Za+ Františka Obruču, manželku a rod. Šmídovu

Za + Boženu Jančkovou a živou rodinu
Májová pobožnost (u svaté Anny)
Za farnost
Mše svatá
Za + Františka Jablůnku, dvoje rodiče a DO

Ohlášky:. Příští neděli 8.5. bude sbírka na farnost. V pátek 6.5. navštívím nemocné.
Národní pouť do Krakova 28.5. - z Kroměříže pojede autobus, je možné se přihlásit –
informace na nástěnce. Na faře je možno si zakoupi zpěvník Koinonia za 35,-Kč. Dnes
bude MÁJOVÁ POBOŽNOST v Pornicích po mši svaté.
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.
Májové pobožnosti budou v květnu v Morkovicích po mši svaté v Pačlavicích v úterý a ve
čtvrtek a v Prasklicích v pondělí, středu a v pátek. Program: růženec, mariánská píseň,
četba, píseň, litanie, Vesel se, nebes Královno. (Děti se v Morkovicích mohou zapojit
v měsíci květnu do sbíraní květů za splnění různých úkolů – viz. nástěnka vzadu v kostele)
Modlitba k Panně Marii pomocnici křesťanů
Maria, Panno mocná, ty velká a slavná záštito svaté Církve; ty podivuhodná pomocnice
křesťanů; ty samojediná potřela všechny bludy na celém světě; ochraň nás před nepřítelem
v našich úzkostech, v našich zápasech a v našich tísních, a v hodině smrti přijmi naši duši
do ráje. Amen. (Sv. Jan Bosco)

Mše svatá ke cti svatého Floriána bude v Pornicích v neděli 1. května
v 16:00 a ve Lhotě ve středu 4. května v 17:00.
Mše svatá bude obětována za všechny živé a zemřelé hasiče
a za jejich rodiny. Zveme členy hasičských sborů i vás všechny
Svatý Jan Sarkander, hlavní patron
olomoucké diecéze:
Pochází ze Skočova v těšínském Slezsku.
Studoval v Olomouci, v Praze, ve
Štýrském Hradci. Svěcení přijal v Brně.
Vzorně působil jako farář, naposled
v Holešově. Jeho horlivost byla spojena
s důvěrou v Nejsvětější svátost oltářní.
Ta se projevila obzvlášť za vpádu
polských kozáků a byla příčinou
záchrany Holešova, ale i vzniku křivého podezření. Od nekatolíků byl zatčen, obžalován
z velezrady a podroben útrpnému právu. Při výslechu naléhali, aby jim Jan prozradil, z
čeho se zpovídal Lobkovic, marně. Na následky mučení zemřel.
Sbírky v dubnu 2016
Ne. B. Milosr. - 3. 4.
neděle 10. 4.
sb. na křest. media 17. 4.
neděle 24.4..

Morkovice
6.220,4.207,8.482,4.438,-

Pačlavice
2.530,2.236,2.479,1.948,-

Prasklice
3.661,590,1.190,1.610,-

adopce na dálku
1960,28. 3.
1893,29. 3.
1945,30. 3.
1635,31. 3.
1613,1. 4.
1202,2. 4.
celkem
10.248,-

