JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8. KVĚTNA 2022
Pastor bonus
Evangelium o dobrém pastýři
nás učí, že jako ovečky následují
svého pastýře, i my máme následovat svého Pána. Kristus je ten,
ke kterému máme upírat svůj zrak.
A to každý den. Drobnými kroky
máme věrně kráčet v jeho stopách.
Žít podle jeho příkladu.
Tak jako se ovečky ozývají
a pastýř jim odpovídá, i my máme
celý den prokládat střelnými modlitbami, poslouchat jeho vnuknutí
a když je příležitost, tak se zastavit
a nechat se povzbudit jeho hlasem. Nikam se nehnat, ani se nikde neloudat.
Plodem takového života je vnitřní pokoj, spokojenost a radost. Vztah, který
máme s dobrým pastýřem, s Kristem, se pak má promítnout do našich
rozhodnutí a do našeho jednání.
To, že se někdo ukáže v kostele, nebo že moralizuje druhé, neznamená,
že je křesťanem. Praví křesťané jsou ti, kdo každý den jdou ve stopách Ježíše
Krista, dobrého pastýře. Naslouchají jeho hlasu a žijí podle jeho příkladu.
A když se jim to někdy nedaří, tak to nevzdávají. Pokorně přiznají chybu. Poprosí
druhé o odpuštění a Pána o pomoc. A on na jejich slabosti projeví svoji moc
a sílu. To je podstata křesťanského života.
Na závěr nám evangelium předkládá povzbuzení. Říká, že kdo se drží
v blízkosti dobrého pastýře, je pod jeho ochranou. V blízkosti Pána je náš život
v bezpečí. Kdykoli k němu voláme, sklání se k nám a otvírá nám svou náruč.
Tam si můžeme odpočinout a najít klid. Často stačí pár minut, ve kterých se mu
svěříme a odevzdáme, a hned je nám lépe. Být Kristovou ovečkou je veliký dar.
Přijměme ho, užívejme si ho a radujme se z něho.

INFORMACE:
Dnes je neděle dobrého pastýře – je den modliteb za duchovní povolání. Modleme se
na tento úmysl a vyprošujme křesťanům odvahu zasvětit život Kristu.
Májové pobožnosti budou bývat půl hodiny přede mší svatou. Pokud se domluvíte,
můžete se scházet i v ostatní dny.
Mše svatá na Křébech bude v pátek 13. 5. v 17:30. V 17:00 začíná obvyklý průvod
s modlitbou růžence.
Přeji všem maminkám a ženám pečujícím o děti všechno nejlepší
a na přímluvu Panny Marie hojnost Božího požehnání. P. Jan Plodr

Bohoslužby ve farnostech
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + Ludmilu Konečnou a DvO

----Morkovice

----18:00

----Za Jiřího Skřítka a rodinu

Pačlavice
Morkovice

18:00
18:00

mše svatá
májová pobožnost

Křéby

17:30

Za farníky a poutníky

Morkovice

8:00

Za + manžele Najmanovy a rodinu

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + rodiče Štěpánkovy a živou rodinu

---

---

--Morkovice

--18:00

Na poděkování za dar života a za požehnání

čtvrtek 19. května

Prasklice
Morkovice

18:00
18:00

mše svatá
májová pobožnost

pátek 20. května

Pačlavice
Morkovice

9:00
18:00

mše svatá v domově pro seniory
Za rodinu Cihelkovu a Zdražilovu

sobota 21. května

Morkovice

8:00

Za rodinu Kopečnou a Hlaváčkovu

neděle 22. května
6. neděle velikonoční

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za požehnání pro rodinu Koňarikovu

neděle 8. května
4. neděle velikonoční
Svátek matek

pondělí 9. května
úterý 10. května
středa 11. května
čtvrtek 12. května
pátek 13. května

Panna Maria Fatimská

sobota 14. května
sv. Matěj

neděle 15. května
5. neděle velikonoční
pondělí 16. května
sv. Jan Nepomucký

úterý 17. května
středa 18. května

