Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 19. DUBNA 2020
…jak uvěřit, když jsme nezažili události na živo? Otázku si kladou posluchači svatého Petra
stejně jako svatý Tomáš. Víra však není jistota, tedy potvrzení věcí jasných, jedno-značných a
zjevných. Víra je rozhodnutí na základě nepřímých důkazů a především vnitřního přesvědčení.
Ježíš víru očekává, ale také ji postupně buduje. V příběhu Tomáše je patrné, jak Bůh rozumí
zápasu o víru. Radikalita Tomáše je zřejmě projevem nejen kritického myšlení, ale i
emocionality, která k člověku integrálně patří. To vše ve víře hraje roli. Ale Ježíš je připraven s
vírou pomoci každému, kdo přijde do „horní místnosti“ a čeká na Pána.

1.čtení. Sk 2,42-47* Při Letnicích apoštol Petr vystoupí a hlásá evangelium. Po tomto
impulzu z druhé kapitoly Skutků se začíná budovat první církev. Text popisuje její typické
- ideální znaky.
Žalm: 118 * Děkujte Hospodinu, neboť je dobrý, jeho milosrdenství trvá navěky.
2.čtení: 1 Petr 1,3-9* První epištola svatého Petra začíná hned po vstupním pozdravu
hymnem. Objeví se dvě témata: základní dar vykoupení a otázka zkoušek, které přicházejí.
Evangelium – Jan 20,19-31 Apoštolové se setkávají se Vzkříšeným. Zvláštní roli zde hraje
Tomáš, který se s ním setká až o týden později. Jeho příběh je výzvou pro všechny, kdo
„nebyli u toho“ v den vzkříšení.

VELIKONOČNÍ TÝDEN OD 19. DO 27. DUBNA 2020
Jan 20,19-31

___
___
___

Za týden přišel Ježíš zase.

Jan 3,1-8

---

úterý 21. dubna

Jan 3,7b-15

---

Jestliže se nenarodí někdo znova,
nemůže spatřit Boží království.
Nikdo nevystoupil do nebe kromě toho,
který sestoupil, totiž Syn člověka.

středa 22. dubna

Jan 3,16-21

---

čtvrtek 23. dubna
sv. Vojtěcha
pátek 24. dubna
sv. Jiří
sobota 25. dubna
sv. Marka

Jan 10,11-16

---

Bůh poslal svého Syna, aby svět byl
skrze něho spasen...
Dobrý pastýř dává za ovce svůj život.

Jan 6,1-15

---

Rozdělil je sedícím, kolik kdo chtěl.

Mk 16,1520
Lk 24,13-35

___

Jděte do celého světa a hlásejte
evangelium!
Poznali Ježíše při lámání chleba.

SVÁTEK BOŽÍHO
MILOSRDENSTVÍ
NEDĚLE 19. DUBNA
pondělí 20. dubna

3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
26. dubna

___
___
___

Ohlášky: Po dobu karantény jsou veškeré bohoslužby ZRUŠENY
- Příležitost ke sv. zpovědi je po dobu nouzového stavu po individuální domluvě
- V případě nutné potřeby, rad posloužím svátosti pomazání nemocných.
- Od pondělí 27. dubna se budou moci za určitých podmínek konat veřejné bohoslužby a
náboženské obřady. Bohoslužeb se bude moci od 27. dubna účastnit nejvýše 15 osob.
- Informace o farní pouti do Jižních Čech (1.-3. května 2020) – vzhledem k situaci u nás i
ve světě musí být pouť zrušena. Díky paní Lejsalové byl nachystaný moc hezký program,
ale nedá se nic dělat. Jedna z možností je – pokusit se pouť přeložit na podzim, ale
v dnešní době ani toto není jisté. Vybranou zálohu budeme postupně vracet, jak se zruší
karanténa.
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

Druhá neděle velikonoční - svátek Božího
milosrdenství
Papež František - „Ježíš Kristus je tváří Otcova milosrdenství.
Tajemství křesťanské víry je patrně shrnuto v tomto slovu.
Milosrdenství ožilo, stalo se viditelným a dosáhlo svého vrcholu
v Ježíši Nazaretském. „Nekonečně milosrdný“ (Ef2,4) Otec poté,
co zjevil Mojžíšovi svoje jméno „Boha milosrdného a
milostivého, shovívavého, velmi laskavého a věrného“ (Ex34,6),
dával nadále poznávat svoji božskou přirozenost různými
způsoby a v mnoha dějinných momentech. V „plnosti času“
(Gal4,4), když bylo podle Jeho plánu spásy všechno připraveno,
poslal svého Syna narozeného z Panny Marie, aby nám zjevil
svoji lásku definitivně. Kdo vidí Jeho, ten vidí Otce
(srov. Jan 14,9). Ježíš Nazaretský svým slovem, svými gesty a
celou svojí osobou zjevuje Boží milosrdenství.“
Svatý Vojtěch
se narodil kolem roku 956 v Libici. Vystudoval v Magdeburku, za
vlády Boleslava II. si zvolili Čechové Vojtěcha za biskupa. Staral se
o chudé, potíral zbytky pohanství, zakazoval krevní mstu a
mnohoženství. Až toho měli Češi dost, vyhnali ho ze země. Odešel
do Říma a stal se benediktinem. Po čase si ho Češi vyžádali zpět.
Založil na Břevnově klášter. Pro další neposlušnost a odpor
šlechticů odešel k pohanům. Byl zavražděn pohanskými Prusy,
zemřel 23. dubna 997 v Sambii.

