JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
4. NEDĚLE POSTNÍ – LAETARE 27. BŘEZNA 2022
Pozdravení
Potká mladík babičku, která kráčí do kostela, a posměšně jí říká: „Pozdravujte
tam Pána Boha.“ „Sám by ses měl pozdravovat,“ odtušila nato stará paní. Co tím
myslela? Slovo „pozdravit“ se dá vyložit jako „popřát zdraví“. Měl by ses
pozdravovat můžeme vyložit jako: „Ty by sis měl dopřát uzdravení, dát se do
pořádku.“
A takové uzdravení ducha a duše člověka se může dít při každém slavení
mše svaté. Bůh působí a uzdravuje v bohoslužbě slova skrze své slovo
a v bohoslužbě oběti skrze tajemství Eucharistie. Při mši svaté mimořádně
působí Boží milost a pomáhá každému, kdo jí otevře své srdce.
Jako se však nepotěší pohledem na krásu světa ten, kdo nevyhledává krásná
místa, nenapije pramenité vody, kdo neskloní svá záda ke studánce a nepotěší
zpěvem ptáků ten, kdo se v chrámu přírody nezastaví a neztiší, tak ani skrytou
moc a krásu mše svaté nepozná nikdo, kdo ji s pokorným, toužícím a otevřeným
srdcem nenavštěvuje.
Bůh ví, co potřebujeme ke zdraví a štěstí a připravil hostinu, kde nám to
chce dát. Je na nás, jestli přijmeme jeho pozvání a naučíme se přijímat milosti,
které na nás čekají v každé mši svaté. Kéž se nám to zdaří.

INFORMACE:
Pouť k Panně Marii Bolestné v Kroměříži u svatého Mořice bude v pátek 9. dubna.
Pozor na změnu času bohoslužeb ve všední dny, budou bývat v 18:00 hodin.
Předvelikonoční svátost smíření bude v našich farnostech v neděli 10.4.
Návštěva nemocných bude na první pátek, prosím nahlaste se na tel. číslo 731621157.

Bohoslužby ve farnostech
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

8:00
9:15
10:30
15:00

Za farníky
mše svatá
Za rodinu Fránkovu
křížová cesta – Modlitby matek

----Morkovice

----18:00

Za požehnání pro pravnoučata a jejich rodiče

Morkovice
Pačlavice
Morkovice

15:00
18:00
18:00

pohřeb paní Marie Štěpánkové
mše svatá
adorace

Morkovice

8-12
18:00

návštěva nemocných
Na poděkování za Boží milosti

sobota 2. dubna

Morkovice

8:00

Za + rodinu Husákovu, Jiříčkovu a DvO

neděle 3. dubna
5. neděle postní

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

8:00
9:15
10:30
15:00

mše svatá
mše svatá
Za farníky
křížová cesta – muži

----Morkovice

----18:00

Na poděkování za dar křtu

čtvrtek 7. dubna

Prasklice
Morkovice

18:00
18:00

mše svatá
adorace

pátek 8. dubna

Morkovice

18:00

Za rodinu Kunetkovu

sobota 9. dubna

Morkovice

8:00

Za + Metoděje Najmana

neděle 10. dubna
6. neděle postní
Květná neděle
žehnání ratolestí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30
14:30
15:30

mše svatá
mše svatá
Za rodiče Fránkovy, dva zetě a rodinu
svátost smíření do 15:30
svátost smíření do 16:30

neděle 27. března
4. neděle postní
Laetare – Radostná
pondělí 28. března
úterý 29. března
středa 30. března
čtvrtek 31. března

pátek 1. dubna

pondělí 4. dubna
úterý 5. dubna
středa 6. dubna

