JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 24. DUBNA 2022
Víra ve vzkříšení
Někdy se na sportovním utkání
podaří nečekaný obrat. A kamera
si vybere fanouška, který je tím
obratem nejvíce překvapen. Ukáže
jeho nevěřícný výraz všem lidem
jako takovou zajímavost. Něco
podobného se děje v evangelijním
příběhu o „nevěřícím Tomášovi“.
Tomáš sleduje naprosto nečekaný
obrat, který nastal v zápase mezi
lidmi a smrtí. Poprvé v dějinách se
stalo, že někdo porazil smrt.
A Tomáš tomu nemůže uvěřit. To,
po čem nesmírně toužil, se stává
skutečností tak úžasnou, že se
nechce zklamat. Proto vyslovuje
troufalou prosbu. Chce se toho
zázraku dotknout. Nám tak
prokazuje zvláštní službu. Protože
i my se můžeme dotknout
vzkříšeného Ježíše spolu s ním.
Když se zeptáme lidí, jestli věří ve vzkříšení mrtvých, můžeme se dočkat
různých odpovědí. Jedni řeknou: „Nevěřím.“ Jiní: „Moc bych si to přál, ale
nevím.“ Další řeknou: „Věřím, ale občas pochybuji.“ A najdou se i takoví, kteří
vyznají: „Věřím a těším se.“
Dospět k takové víře je důležitou součástí křesťanského života. Jak toho
dosáhnout? Jediná cesta je budovat živý vztah s Ježíšem. Skrze modlitbu,
přijímání svátostí, rozjímání Písma, zakoušet Kristovu blízkost, lásku a péči. Kdo
zakouší Ježíšovo působení ve svém životě, v tom roste i víra ve vzkříšení mrtvých.

INFORMACE:
Z důvodu nemoci v posledním dubnovém týdnu nebudou mše svaté ve všední den.
Farní pouť. Odjezd autobusu v pátek 29.4. v 7:00 od fary. Sraz v 6:50.
Návštěvy nemocných prosím nahlaste na tel. č. 731 621 157 do středy 4. května.
Májové pobožnosti – návrhy, jak by letos měly v jednotlivých farnostech probíhat,
prosím napište a vhoďte do farní schránky v Morkovicích či zašlete na e-mail
famorkovice@ado.cz do čtvrtka 28. dubna.

Bohoslužby ve farnostech
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Na poděkování za 80 let a za požehnání
do dalších let

---

---

---

--Morkovice

--18:00

--bohoslužba slova a svaté přijímání

čtvrtek 28. dubna
pátek 29. dubna

Morkovice

18:00

adorace

---

---

farní pouť

sobota 30. dubna
neděle 1. května
3. neděle velikonoční
pondělí 2. května
úterý 3. května

---

---

farní pouť

Morkovice

10:30

Za farníky

---

---

---

---

Lhota

18:00

Za hasiče ze Lhoty a Pačlavic

Pornice

18:00

Za hasiče z Pornic a Morkovic

Morkovice

8-12h
18:00

návštěva nemocných
Za + Františka Lejsala, manželku, rodiče
a sourozence

sobota 7. května

Morkovice

10:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní

neděle 8. května
4. neděle velikonoční

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
mše svatá

neděle 24. dubna
2. neděle velikonoční
Božího milosrdenství
pondělí 25. dubna
sv. Marek

úterý 26. dubna
středa 27. dubna

sv. Kateřina Sienská

sv. Filip a Jakub ml.

středa 4. května
sv. Florián

čtvrtek 5. května
pátek 6. května
sv. Jan Sarkander

Svátek matek

