Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 10. KVĚTNA 2020
Atmosféra večeřadla připomíná velmi osobní setkání. O to více nás překvapuje, že
učedníci mnoha slovům svého Mistra nerozumí. Ptají se skoro naivně. Tuší, že
atmosféra událostí je velmi napjatá a mnozí lidé usilují Ježíšovi o život. On však mluví
nejasně. Učedníci nechtějí, aby Pán odešel. S ním je jim dobře, s ním se cítí v
bezpečí… Ale Kristus se dívá výš, nejen k aktuálnímu rozpoložení svých
následovníků. On ví, že má v rukou jedinečnou možnost tyto obyčejné lidi přivést k
Otci. Být s Kristem znamená především přebývat s jeho Otcem.
1.čtení: Sk 6,1-7 * Apoštolové se nechtějí zastavit u technických otázek života
komunit. Cíl jejich poslání je jiný! Jáhen, řecky diákon, znamená služebník.
Žalm: 33 * Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2.čtení: 1 Petr 2,4-9 * Nahlížíme do rad, které svatý Petr předkládá prvním křesťanům
jako povzbuzení pro život ve společenství.
Evangelium – Jan 14,1-12 Ocitáme se uprostřed poslední večeře. Ježíš naznačuje
mnohá tajemství svého vztahu k Otci a Duchu.

BOHOSLUŽBY OD 10. DO 17. KVĚTNA 2020
5. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
10. května

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

pondělí 11. května

Morkovice

18:00

úterý 12. května

Morkovice

18:00

Křéby

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

středa 13. května
P. Marie Fatimské
čtvrtek 14. května
sv. Matěje
pátek 15. května

Pačlavice
Morkovice
Morkovice

sobota 16. května
Morkovice
sv. Jana Nepomuckého
Prasklice
6. NEDĚLE
Pačlavice
VELIKONOČNÍ
Morkovice

17. května

8:00
7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Za + Františka Lejsala, manželku a za
živou a + rodinu
Za + rodinu Župkovu a Novotnou
Za + p. Bohumila Štěpánka, rodiče a
sourozence
Modlitba růžence
Za farníky a za poutníky
Mše svatá
adorace
Na poděkování za B. P. a ochranu P.
Marie pro rodinu Vrbovu a Dostálovu
Za + Františka Najmana, manželku a
živou rodinu
Mše svatá
Mše svatá
Za rodinu Koňarikovu, Morongovu a
DO

Ohlášky: Zahájení poutí na Křébech bude ve středu 13. května (v 17:00 růženec a v
17:30 mše svatá). Na 6. neděli velikonoční připadá den modliteb za pronásledované
křesťany. Sbírka při mši svaté bude na pomoc křesťanům na Blízkém východě. 1. svaté
přijímání dětí se přesune z června na září – až zase začne vyučování a po domluvě s rodiči.
Sbírka na adopci na dálku – v kostele bude označená kasička, kde můžete přispět na děti,
které máme jako farnost v adopci.
Restaurování odrazu Panny Marie Křébské. Minulý týden byl proveden odborný
průzkum obrazu a rámu. Bylo zjištěno poškození, přemalby…. Na základě těchto poznatků
bude vypracován plán pro celkové restaurování obraz. To by mělo proběhnout příští rok.
Prědběžný odhad ceny těchto prací je 170.000,-Kč. Věřím, že větší část se podaří zjískat
z dotací na obnovu památek. Zbytek budeme muset zjískat z darů a sbírek. Proto v tomto
roce sbírky na Křebec budou určeny na tento účel.
Od 11. května nové vládní ustanovení z 30. dubna určuje, že počet účastníků bohoslužeb
za stejných podmínek se zvýší na 100 účastníků. Mezi účastníky bohoslužeb se nepočítají
ti, kteří vykonávají povolání: celebrující, asistující, kostelník, zvoník, apod.
Někteří jste se ptali, jestli je možné a jak přispět v této době na farnost.
Posílám čísla účtů: Morkovice: 207547249/0300
Pačlavice: 207545331/0300
Prasklice: 159317704/0300

Zahájení poutí na Křébech ve středu 13. května
SVÁTEK PANNY MARIE FATIMSKÉ
V 17:00 sraz u 9. zastavení křížové cesty
- modlitba růžence, procesí na Křéby

V17:30 - mše svatá
Péče o náš všední život
1. Rodina není zrušená!
2. Příroda není zrušená!
3. Hudba není zrušená!
4. Četba není zrušená!
5. Hra není zrušená!
6. Zpěv není zrušený!
7. Smích není zrušený!
8. Naděje není zrušená!
9. Večer před tebou není zrušený!
10. Čas pro druhého a s druhými není zrušený!

