Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 26. KVĚTNA 2019
Dnešní text evangelia patří mezi vzácná místa Písma, která popisují vztah mezi Otcem,
Synem, Duchem svatým a námi. Otec a Syn chtějí v našich srdcích najít prostor, kde
mohou s námi vést dialog lásky. Duch je někdo, koho posílá Otec, ale Syn se na tomto
„příkazu“ podílí. Konají tedy směrem k nám společně. Duch uvádí do plnosti, jako by
připravoval místo v našem nitru, aby Otec a Syn mohli vstoupit a přebývat. Duch je oním
spojem, komunikátorem, prostředníkem ve vztahu, kterým se smíme propojit s Bohem.
Slovo „Přímluvce“ znamená, že Duch svatý je v tomto propojení aktivním aktérem, nikoli
jen technickým prostředkem! Celá církev se po staletí učí naslouchat, co nám Duch říká a
kam nás vede.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt - Sk 15,1-2.22-29 Nakolik musí obrácení pohané nejprve zachovávat židovské
předpisy a nakolik jsou pro ně jako křesťany nezávazné? Tak se schází první koncil.
Žalm 67* odp. Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
2. čt. - Zj 21,10-14.22-23 V knize Zjevení jsme se dostali až k závěrečným kapitolám, které
popisují konečné Boží vítězství a odměnu spravedlivých.
Evangelium - Jan 14,23-29 * Ježíš povzbuzuje učedníky a otevírá tajemství niterného
Božího života – tajemství vztahu Otce a Syna. Zjevuje působení „Přímluvce“ – Ducha
svatého.

BOHOSLUŽBY OD 26. KVĚTNA DO 2. ČERVNA 2019
Prasklice
26. května
6. neděle velikonoční Pačlavice

Morkovice

7:30
9:00
10:30

pondělí 27. května

Morkovice

18:00

úterý 28. května
středa 29. května
čtvrtek 30. května
Nanebevstoupení Páně
pátek 31. května
Navštívení Panny Marie
sobota 1. června

Prasklice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Strašná

14:00
17:00
17:00
18:00
17:00
17:30
--7:30
9:00
10:30

2. června
7. neděle velikonoční

--Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Mše svatá
Za farnost

Na poděkování za 40 let života a za
živou rodinu Holečkovu
Za věrnost ve víře pro vnoučata,
ochranu a pomoc Boží
Pohřeb pana Antonína Pátíka
Mše svatá
Mše svatá
Za Ladislava Krejčího a rodiče Lukášovy
modlitba radostného růžence
Za farníky, poutníky a dobrodince
Mše svatá
Za farnost
Za duše dárců a za dobrodince

Ohlášky: Dnes je sbírka na pomoc křesťanům v zemích Blízkého východu. Moc děkuji
všem, kteří jste v Morkovicích a Prasklicích připravili program na Noc kostelů. Ve čtvrtek
začíná devítidenní příprava (novena) na slavnost Seslání Ducha Svatého. V pátek 31.
května bude mše svatá u kapličky Panny Marie ve Strašné v 17:30.

SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
V pátek 31. května se koná pouť u kaple Panny Marie ve Strašné.
V 17:00 modlitba radostného růžence
V 17:30 mše svatá.
6. neděle velikonoční - den modliteb za pronásledované křesťany
Křesťané jsou nadále nejpronásledovanější
náboženskou skupinou a útlak stále roste. Ze zemí
vedených marxistickou ideologií přicházejí špatné
zprávy. Ve více než miliardové Číně jsou podle
pozorovatelů represe nejhorší od doby „kulturní
revoluce“. Hlavním zdrojem současného útlaku je
ale náboženský fundamentalismus, především
islámský. Počet útoků na křesťany roste také
v hinduistické Indii a budhistické Barmě nebo na
Srí Lance.
Zvláště tragická je situace křesťanů v zemích Středního východu. S velkou starostí
sledujeme osud křesťanů v oblastech, kde křesťanství vzniklo a kde starobylým
křesťanským církvím hrozí zánik. Charakter genocidy má pak protikřesťanský teror v
Nigérii, kde se křesťané stali lovnou zvěří pro muslimské fulbské pastevce a džihádisty
z Boko Haram.
Tváří v tvář takovému utrpení musí být svědomí věřících křesťanů oslovováno a vyzváno
k aktivní pomoci. Solidarita s pronásledovanými má biblický základ v prvním listu
apoštola Pavla Korintským – „Trpí-li jedna část, trpí s ní části všechny“(12.26). V
praktické rovině jsou křesťané často jediní, kdo mohou pomoci. Buďme proto
s pronásledovanými křesťany v modlitbách alespoň o 6. neděli velikonoční!

Liturgický svátek Navštívení Panny Marie, jehož obsah
vyplývá z evangelia (Lk 1,39-56), se týká návštěvy Panny
Marie u její příbuzné Alžběty poté, co Panně Marii bylo
zvěstováno vtělení Ježíše. Dnes se svátek, zavedený
františkány ve 13. století, slaví poslední den v měsíci květnu.
V pražské arcidiecézi zavedl svátek Navštívení Panny Marie
arcibiskup Jan z Jenštejna v roce 1386. Papež Urban VI. tento
svátek prohlásil v roce 1389 za svátek celé církve a
příslušnou bulu vydal o rok později jeho nástupce papež
Bonifác IX.

