Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8. KVĚTNA 2016

Ježíšova slova jsou poslední částí tzv. velekněžské
modlitby. Pán se modlí zejména za jednotu těch, kteří
v něj věří. Jednota věřících má vycházet z jednoty, kterou
on sám prožívá s nebeským Otcem. Mírou této jednoty je
láska, která vyplývá z poznání Boha. Známe Boží lásku
natolik, že pro ni dokážeme být skutečně jednotni v církvi
tak, jak za to prosil Pán Ježíš?
1. čt. Sk 7,55-60 - Křesťanská komunita se v Jeruzalémě rozrůstá. S tím ale přichází více a více
konfliktů s oficiálními představiteli Izraele. Jáhen Štěpán se obhajuje a jeho řeč vrcholí
osočením velerady z neochoty naslouchat Duchu svatému. Ta ho za to nechá ukamenovat.
Žalm 97* odp. Hospodin kraluje, je povznesen nad celou zemí.
2. čt. - Zj 22,12-14.16-17.20 – V knize Zjevení jsme sledovali strhující vyprávění o Božím
vítězství a konečném zápasu spravedlivých, kteří dosáhli cíle.
Evangelium - Jan 17,20-26 - Stojíme před branou Getsemanské zahrady, Ježíšova utrpení,
zrady učedníků, jeho smrti a vzkříšení. V této modlitbě vyslovuje Ježíš zásadní skutečnosti,
které se mají na nás – jeho učednících – naplnit.

BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. KVĚTNA 2016
7:30 Mše svatá
7. neděle velikonoční Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
8. května
Morkovice

pondělí 9. května
úterý 10. května
středa 11. května
čtvrtek 12. května
pátek 13. května
Panny Marie Fatimské
sobota 14. května
sv. Matěje, apoštola

15. května
SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

Morkovice

Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Křeby
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

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

Za + Františka Jablůnku, dvoje rodiče a DO
Za živou a + rodinu Gremlicovu
Na poděkování za přijatá dobrodiní
Mše svatá (Domov pro seniory)
Za dar zdraví a požehnání pro rodinu Vrbovu

Mše svatá
Za dar zdraví a B.P. pro Věru Svobodníkovu

Za farnost

8:00 Na poděkování za 50 let života
7:30
9:00
10:30
18:00

Mše svatá
Mše svatá
Za rodiče Skřítkovy, syna a B.P. pro živ. rod.
Májová pobožnost

Ohlášky:. Dnes je sbírka na farnost. V pátek 13.5. bude v 19:00 na faře v Morkovicích
setkání s rodiči, jejichž děti půjdou letos k 1. sv. přijímání. Příští neděli 15.5. bude sbírka
na církevní školství. Příští neděli ve 14:30 jsou zvány děti a mladí na faru, jsou pro ně
připraveny hry, na závěr bude v kostele májová pobožnost. Národní pouť do Krakova 28.5.
- z Kroměříže pojede autobus, je možné se přihlásit – informace na nástěnce. Ministranti
mají v sobotu 14.5. pouť v Olomouci v semináři.
Májové pobožnosti budou od května v Morkovicích po mši svaté a v Pačlavicích a
Prasklicích – po domluvě pod vedením akolytů. Program: růženec, mariánská 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)

Zahájení poutí na Křébech v pátek 13. května - svátek Panny Marie
Fatimské. V 17:00 sraz u 9. zastavení křížové cesty - modlitba růžence,
procesí na Křéby, mše svatá v 17:30 a májová pobožnost

Sekvence:
Svatý Duchu, sestup k nám, dej své světlo temnotám, v jasu lásky nech nás žít.
Přijď se svými dary zas, otče chudých, mezi nás, přijď nám srdce potěšit.
Těšiteli, buď náš host, žij nám v srdci pro radost, pro klid, kterým oplýváš.
Po práci nech oddychnout, osvěž naši zprahlou pouť, setři slzy z našich řas.
Daruj šťastný plamen svůj věrným srdcím, pamatuj na nás, k nimž ses naklonil.
Bez tebe jsme na zemi ubozí a ztracení, kořist pro tmu, pro omyl.
Smyj z nás hříchy, stopy vin, dej svou svěžest žíznivým, vyhoj z bolestí a ran.
Zchladlým srdcím oheň dej, z lhostejnosti pomáhej, odveď ze scestí a chraň.
Veď nás k ctnostem, nauč nás dobrem naplňovat čas, svými dary pomoz všem.
Uč nás, jak si zasloužit šťastnou smrt. A dej nám žít věčnou radost před Bohem.
Papež František převzal Cenu Karla Velikého. Tato cena je jedním z nejvyšších
evropských ocenění. Od roku 1950 ji uděluje město Cáchy za zásluhy o proces sjednocení
Evropy. Ve své promluvě při předání ceny mimo jiné řekl:
Sním o mladé Evropě, schopné být ještě matkou: matkou, která má život, protože život
respektuje a nabízí naději na život. Sním o Evropě, která pečuje o dítě, pomáhá jako bratru
chudému i tomu, kdo přichází a hledá přijetí, protože o všechno přišel a hledá útočiště.
Sním o Evropě, která naslouchá nemocným a starým lidem a doceňuje je, aby nebyli
ponižováni na neproduktivní předměty k odepsání. Sním o Evropě, v níž být migrantem
není přestupek, nýbrž pozvání k většímu úsilí s důstojností, jaká patří každé lidské bytosti.
Sním o Evropě, v níž mladí lidé dýchají čistý vzduch poctivosti, milují krásu kultury a
prostý život, nezanesený nekonečnými potřebami konzumismu; kde uzavřít manželství a mít
děti je odpovědnost a velká radost a nikoli problém kvůli nedostatku dostatečně stabilní
práce. Sním o Evropě rodin, se skutečně efektivními politikami, zaměřenými na lidské tváře
spíš než na čísla, na rození dětí spíš než na hromadění majetku. Sním o Evropě, která
propaguje práva všech lidí a pečuje o ně a nezapomíná na povinnosti vůči všem.

