Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

5. NEDĚLE POSTNÍ 7. DUBNA 2019
Ukamenování v době Ježíšově nebylo běžným zvykem. Srovnejme příběh s průběhem
Ježíšova odsouzení na smrt. Vyprávění o cizoložné ženě však nese i další paralely
k Velikonocům, když začíná v Getsemanské zahradě. Co je však důležitější, Pán zjevuje,
jak Bůh bude od nynějška zacházet se světem. Nejde mu o jeho zničení či smrt. Jde mu
o člověka a jeho obrácení. Nevíme, zda se žena nakonec obrátila, ale víme, že Bůh vytváří
možnost pro naše obrácení.
1. čt. – Iz 43,16-21* Lid zlomený v babylonském zajetí přestal doufat, že se vrátí domů.
Ale Bůh připomíná události přejití Rákosového moře, když je vyváděl z Egypta.
Žalm 126 * odp. Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost.
2. čt. - Flp 3,8-14* Pavel - vzdělaný farizej - měl co opouštět, když poznal Krista. A
skutečně to udělal.
Evangelium - Jan 8,1-11 Ježíš umí odpustit tak, že pravda není zatemněna a hříšník není
zničen.

Ohlášky: Malé úkoly na postní dobu jsou v kostele v Morkovicí vzadu na nástěnce –
inspirace pro každého z nás. Příští neděle je Květná, přineste si do kostela kočičky,
žehnání a průvod s ratolestmi začna jako obvykle v Morkovicích na náměstí. Příští týden
můžete odevzdat v kostele pokladničky k postní almužně. V pátek 12.4. navštívím
nemocné. (Budu rád, když mi nahlásit, u koho se ještě mohu před velikonocemi zastavit)
Čtvrté setkání semináře duchovní obnovy bude 10.4. ve středu 19:00 na faře Morkovicích.
Setkání farní rady z Morkovic – Noc kostelů – bude v úterý 9.4. v 19:00 na faře

Pouť ke cti Panny Marie Bolestné
PÁTEK 12. 4. 2019
kostel sv. Mořice v Kroměříži
9.30 hod. – pontifikální mše sv., celebrant Mons. Jan
Graubner, arcibiskup olomoucký
SVÁTOST SMÍŘENÍ 7.00 – 11.00 hod. a 16.00 – 17.00 hod.
ZPOVÍDÁNÍ PŘED VELIKONOCEMI
V NEDĚLI 14.4. - Pačlavice od 14:00 do 15:00 - P.Karkoszka P. Ston.
V Morkovicích v 15:30 – 17:00
Zpovědníci: P. Lambor, P.Kundl, P. Kulíšek, P. Ston.
VE ČTVRTEK 11.DUBNA. - Prasklice od 17:00 P. Jan Ston

BOHOSLUŽBY OD 7. DO 14. DUBNA 2019
NEDĚLE 7. DUBNA
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Mše svatá
Mše svatá
Na poděkování za dar života
Křížová cesta (děti z náboženství)
Za + Zdenku Derkovou, manžela a živou
rodinu
Mše svatá
Mše svatá (domov důchodců)
Za živou rodinu s prosbou o Boží pomoc

svatá zpověď
Mše svatá
adorace
Křížová cesta
Za + Františka Kopečného a DO
Za + rodinu Husákovu, Jiříčkovu a DO
Mše svatá
Za farnost
Na poděk.za Boží milosti a ochranu P. M.
svatá zpověď (14:00-15:00)
Křížová cesta (senioři)
svatá zpověď (15:30-17:00)

Vedení nedělních křížových cest: 7.4. děti z náboženství, 14.4. senioři, 19.4. Velký
Pátek - 12:00 KC na Křéby. V pátek je křížová cesta půl hodiny přede mší svatou.
V Pačlavicích a Prasklicích budou křížové cesty v neděli po mši svaté.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Setkání mladých z celé diecéze s otcem arcibiskupem Janem a pomocnými biskupy
Antonínem a Josefem.
Začátek v sobotu 13. 4. v 9.00
Očekávaný konec v 16.30
S sebou příspěvek 70,-Kč a jídlo na celý den Motto
setkání: "Jsem služebnice Páně, ať se mi stane
podle Tvého slova." (Lk 1,38)
Oslava 34. Světového dne mládeže
Předprogram:
Možnost zúčastnit se pátečního předprogramu s
přespáním v místě setkání.
Více informací na: mladež.ado.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------

POUŤ – DO SEVERNÍCH ČECH
Od středy 1. 5 do pátku 3. 5. pojedeme na farní pouť - cena 2.400
Prosím o zaplacení zbývající částky - zaplatťe u paní Gremlicové. Částku můžete poslat i
na účet 178572110/0300
Ještě jsou 2 volná místa.

