Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 5. KVĚTNA 2019
Vzkříšený Ježíš není zde (ani v jiném příběhu) nijak a nikdy "přivoláván". Objevuje se kde
a jak chce. A i v dalším má zcela iniciativu na své straně: lov ryb se vydaří podle něho a
jen jeho zásluhou, zve k jídlu, rozehrává dialog s Petrem, říká mu, čím bude, co od něho
chce. Je-li tedy tomu tak, pak samozřejmě můžeme a máme i my čekat na iniciativu od
Ježíše, jsme-li jeho učedníky. Ochota poslechnout musí být u nás stejně silná, jako u těch
rybářů - ač jim radil "neodborník"!
Všimněme si, že Ježíš nevyvolil za pastýře toho učedníka, kterého miloval nejvíce (Jana),
ale toho, který byl prudký, který ho miloval, který ho zradil, ale kterého přes to všechno
považoval za nejvhodnějšího. Bůh přináší pokoj!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt - Sk 5,27b-32.40b-41 Po vylití Ducha sv. apoštolové hlásají evangelium. Konají divy
a lidé si toho všímají. Proto je velekněz znovu nechá zatknout.
Žalm 30* odp. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
2. čt. - Zj 5,11-14 Kniha Zjevení pomocí barvitých symbolických obrazů líčí skutečné
pozadí dějin světa.
Evangelium - Jan 21,1-19* Vzkříšený Ježíš znovu přichází a naznačuje lovem ryb i
rozhovorem s Petrem, k čemu apoštoly volá.

BOHOSLUŽBY OD 5. DO 12. KVĚTNA 2019
Prasklice
5. května
3. neděle velikonoční Pačlavice
pondělí 6. května
sv. Jana Sarkandera
úterý 7. května
pondělí 8. května
P. Marie Prostřednice
všech milostí
čtvrtek 9. května

pátek 10. května
sobota 11. května

12. května
4. neděle velikonoční

Morkovice
Pornice
Morkovice

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

Pačlavice
Slížany-kaple
sv. Anny

9:30
17:00

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

17:00
18:00
18:00
18:00
8:00
7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Za+Františka Jablůnku a za živ. a + rod.

Za živé a + hasiče z Pornic
Za + Františka Lejsala, manželku a +
rodinu
Mše svatá (domov pro seniory)
Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o Boží pomoc
Mše svatá
Mše svatá
adorace
Za + rodiče Gremlicovy, syna a živ. rod.
Za+rodiče Novákovy, živ. a + rodinu a DO
Mše svatá
Mše svatá
Za + Růženu Slezákovu, manžela a živ.
rodinu

Ohlášky: Ve středu 8.5. bude v 17:00 mše svatá a májová pobožnost v kapli sv. Anny ve
Slížanech. 8. 5. bude další setkání semináře duchovní obnovy v 19:00 na faře Morkovicích.
V pátek 10. 5. navštívím nemocné. V sobotu 11. května budou na farní zahradě HRY PRO
DĚTI od 15.00 do 17.00 – potom opekání s rodiči. (špekáčky s sebou) Zahájení poutí na
Křébech bude v pondělí 13. května (v 17:00 růženec a v 17:30 mše svatá). Dne 11. – 13.
listopadu 2019 se uskuteční Narodní pouť do Říma ke 30. výročí svatořečení Anežky České.
Bližší informace na nástěnce a nebo na www.bihk.cz.
Arcibiskupství olomoucké otevřelo v loňském roce církevní učiliště i s
internátem, o který se starají Salesiáni Dona Boska. Ve 2. kole přijímacího
řízení pro školní rok 2019/2020 nabízíme možnost přihlásit se do oborů
Zemědělec – farmář, Lesní mechanizátor a Opravář lesnických strojů a
Zahradník.
Přihlášky zasílejte do 21. května 2019
na adresu: Střední odborná škola svatého Jana Boska
Termín konání přijímacích pohovorů je 30. 5. 2019

Poutní mše sv. ke cti svatého Floriána
V neděli 5. května v Pornicích v 17:00
Při mši svaté budeme prosit
za všechny živé a zemřelé hasiče a za jejich rodiny.
Týden modliteb za duchovní povolání
MODLITBA SV. JANA PAVLA II. ZA POVOLÁNÍ KE KNĚŽSTVÍ A K ZASVĚCENÉMU ŽIVOTU

Ježíši, Synu Boží, v němž přebývá plnost božství, Ty voláš všechny pokřtěné,
aby „zajeli na hlubinu“ a šli cestou svatosti.
Vyvolej v srdcích mladých lidí touhu být v dnešním světě svědky moci tvé lásky.
Naplň je svým Duchem odvahy a rozvážnosti, aby byli schopni odhalit plnou pravdu
o sobě a o svém povolání.
Náš Spasiteli, poslaný Otcem zjevit nám milosrdnou lásku, dej své církvi dar
mladých lidí připravených zajet na hlubinu, aby byli mezi bratry projevem
tvé přítomnosti, která obnovuje a zachraňuje.
Svatá Panno Maria, Matko Spasitelova,
spolehlivá průvodkyně na cestě k Bohu a k bližnímu,
Ty, která jsi uchovávala jeho slova v srdci, podpírej svou mateřskou přímluvou
rodiny a církevní společenství, aby pomáhaly mladým a dospívajícím lidem
odpovědět velkomyslně na Pánovo volání. Amen.
Sbírky v dubnu 2019
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
adopce na dálku
neděle 7. 4.
5.366,2.605,1.015,22.4.
1.730,neděle 14. 4.
4.537,3.061,810,23.4.
3.602,Zelený čtvrtek 18.4.
2.687,1.148
570,24.4.
3.203,na Boží hrob 19.4.
3.288,630,605,25.4.
1.880,sobota Vzkříšení 20.4.
3.214,2.570,--26.4.
1.642,Sbírka na seminář 16.4.
12.820,5.635,1.980,27.4.
1.356,Neděle B.M. 28.4.
5.915,3.486,1.065,celkem
13.413,Postní almužna – Morkovice – 8.371,- Postní almužna - Pačlavice – 3.112,Postní almužna – Prasklice – 2. 152,-

