JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 22. KVĚTNA 2022
Boží slovo
Když se zeptáte lidí, proč Bibli
nečtou, odpoví, že je nezajímavá, že
jí nerozumí, že jí nevěří. Jeden člověk
k tomu poznamenal: „Kdo by četl
knihu, která příjemné věci zakazuje
a nepříjemné přikazuje.“ Co na to
říct?
Odpovězme si příběhem: Jednoho
dne potkal opat smutného mnicha.
Podíval se na něho a zeptal se: „Co tě
trápí?“ Mnich se k opatovi obrátil:
„Co mě trápí? I když čtu Písmo svaté
každý den, není to na mém životě
moc vidět. Spíš naopak, mám pocit, že místo abych ve svatosti rostl, tak v ní
uvadám.“ Opat se zamyslel a pravil: „To bude tím, že v Bibli neumíš hledat.“
„Hledat?“, podivil se mnich. „Ano, hledat.“, odvětil opat. „Když budeš hledat
v Bibli skutky, které bys měl konat pro Boha, tvého srdce se zmocní malomyslnost, která tě o sílu k svatém životu připraví. Když však budeš hledat skutky, které
koná Bůh pro tebe, tvého srdce se zmocní láska, a ta ti sílu k svatému životu dá.“
Pokud máme přispět k tomu, aby se ve světě obnovil vztah lidí k Božímu slovu,
musíme začít u sebe. A prvním krokem může být to, že si k Písmu vytvoříme
hezký vztah. Líbí se mi přirovnání, které říká o Písmu svatém, že je to milostný
dopis, který napsal Bůh z lásky k nám. Skrze příběhy mnoha lidí v něm říká, jak
mu na nás záleží, jak nás má rád. Ale toto milostné vyznání je skryto mezi řádky.
A objeví ho jen ten, kdo má touhu Písmu porozumět a nebojí se tomu obětovat
čas.
Mysleme na to, až budeme brát do ruky knihu Božího slova. Až budeme
na mši svaté a lektoři či kněží z ní budou předčítat. Nejsou to obyčejná slova.
Je to milostné vyznání samotného Boha, který se obrací ke každému z nás.

INFORMACE:
Zapisování intencí na druhé pololetí bude v úterý 24. května po mši svaté na faře.
Farní rada všech farností bude ve středu 25. května v 19:00 na faře v Morkovicích.
Návštěvy nemocných prosím nahlaste na tel. č. 731 621 157 do středy 1. června.
První Svaté přijímání bude 19. června při mši svaté v 10:30 v Morkovicích. Nácvik
a zpovídání dětí a jejich rodičů, kmotrů a příbuzných bude v sobotu 11. června. Další
důležitou událostí je pro prvokomunikanty Slavnost Božího Těla, která bude ve čtvrtek
16. června, kdy budou děti doprovázet Nejsvětější Svátost ve slavnostním průvodu.
Prosím už nyní rodiny dětí, aby si v tyto dny udělali čas na duchovní program.

Bohoslužby ve farnostech
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za požehnání pro rodinu Koňarikovu

--Morkovice
Morkovice

--18:00
18:00

--Za + Ladislava Krejčího a dvoje rodiče
Za dar zdraví a požehnání pro rodinu Vrbovu

čtvrtek 26. května

Pačlavice
Morkovice

18:00
18:00

mše svatá
májová pobožnost

pátek 27. května

Morkovice

18:00

Za Marii Broskvovou, manžela a rodinu

sobota 28. května
neděle 29. května
7. neděle velikonoční

Morkovice

8:00

Za rodinu Šimákovu a DvO

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + sestru Boženu, rodiče a DvO

pondělí 30. května

--kaple
Strašná

---

---

18:00

Na poděkování za 65 let života

Morkovice

18:00

Za + Hanu Horákovou, Zdeňka Coufala a rodinu

Prasklice
Morkovice

18:00
18:00

mše svatá
adorace

sv. Karel Lwanga

Morkovice

9-12
18:00

návštěva nemocných
Za Miroslava Matouška, r. Mlejnkovu a neteře

sobota 4. června
neděle 5. června
8. neděle velikonoční
Slavnost
Seslání Ducha svatého

Morkovice

8:00

Za rodinu Hájkovu a DvO

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za farníky

neděle 22. května
6. neděle velikonoční
pondělí 23. května
úterý 24. května
středa 25. května

Ze Slavnosti
Nanebevstoupení Páně

úterý 31. května

Navštívení Panny Marie

středa 1. června
sv. Justin

čtvrtek 2. června
pátek 3. června

