Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 9. ČERVNA 2013
Hospodin je mé světlo a má spása, koho bych se bál ? Hospodin je záštita mého života,
před kým bych se třásl? Moji protivníci a nepřátelé klopýtají a klesají.
1. čt. 1 Král 17, 17-24 * Pohleď, tvůj syn je živ !
Žalm 30 * Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
2. čt. Gal 1, 11-19 * Zjevil mi svého Syna, abych o něm kázal radostnou zvěst pohanům.
Evangelium Lk 7, 16 * Mládenče, pravím ti, vstaň! Moc Ježíšova slova je větší než moc
smrti, a tedy než moc hříchu, který je nejpůvodnější příčinou bolesti smrti. I tento čin má u
mnohých vzbudit pozornost a důvěru k Ježíšovým slovům.
BOHOSLUŽBY OD 9. DO 16. ČERVNA 2013
Prasklice
neděle 9. června
7:30 mše sv.
10. neděle v mezidobí Pačlavice
8:45 za + Marii Legátkovu, bratra a rodiče
Morkovice 10:00 za farníky
Morkovice 15:00 requiem a rozloučení se + Františkem Okálkem
pondělí 10. června
Morkovice 7:00 za + Stanislava Štěpánka a duše v očistci
úterý 11. června
Morkovice 18:30 za + Frant. Matouškovu, rodiče a sourozence
středa 12. června
čtvrtek 13. června
Křéby
17:30 fatimská pobožnost a poutní mše sv.
Pačlavice 17:30 mše sv. za + Vladislava Trávníčka a ž. rodinu
pátek 14. června
Morkovice 18:30 za + Jarmili Mozgovu, dva muže a ž. rodinu
sobota 15. června
Prasklice 18:30 mše sv. za farníky
Pačlavice
neděle 16. června
8:30 za živou a + rod. Procházkovu
11. neděle v mezidobí Morkovice 10:00 za + rodiče Šimákovy a duše v očistci
sbírka na opravy
Příprava dětí na první sv. přijímání bude tento týden v pondělí od 17:00 a ve středu od
17:15 na faře v Morkovicích. Mše sv. ve středu bude zaměřena pro děti, Přijďte!
ČERVEN - MĚSÍC ÚCTY K NEJSVĚTĚJŠÍMU SRDCI JEŽÍŠOVU.
Hledáme-li lék jako prostředek k uzdravení a obnově křesťanské
rodiny, obraťme se k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ono je sídlem
velkodušné a svaté lásky ke všem, které svou přesvatou obětí na
kříži vykoupil. Pohled na jeho planoucí Srdce nás nemůže
nechávat chladnými a netečnými ke zlu, které je zraňuje. Jeho
Srdce i Neposkvrněné srdce Panny Marie jsou naším útočištěm
v každé době, dnes však možná ještě více než kdykoli předtím.
Zasvěcení rodin Nejsvětějšímu Srdci Páně můžete přijat v našich farnostech během
měsíce června. Součástí obřadu zasvěcení je požehnání obrazu Nejsvětějšího Srdce Páně
popřípadě i Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Za přítomnosti celé rodiny kněz požehná
obraz a modlí se s rodinou dle obřadu „Intronisace Srdce Páně v rodině“ zásvětnou
modlitbu. Která rodina chce zasvěcení přijat, dohodne si s knězem termín návštěvy.
Zasvěťte své rodiny Nejsv. Srdci a veďte děti k pobožnosti prvních pátků!

Pouť na Křébech u Prasklic ve čtvrtek 13. června 2013 - fatimský den.. Začátek
v 17:30 u 9. zastavení křížové cesty. Modlitba růžence, procesí na Křéby, příležitost ke
svátosti smíření, mše sv. a po ní adorace za duchovní obnovu národa a našich farností.
Pomoc obětem povodní: Sbírkové konto: č. ú. 11998822/0800 u České spořitelny, VS
906, Dárcovská SMS: DMS CHARITAPOMOC na číslo 87 777 Cena jedné DMS je 30
Kč, z toho Charita ČR obdrží 27 Kč. Charita děkuje všem, kteří pomoc podpořili a prosí o
podporu další dárce, kterým není osud lidí postižených povodněmi lhostejný. Ve všech
našich farnostech můžete v kostele přispět na konto povodně do zvláštních pokladniček.
Poutní zájezdy z našich farností. Pouť na Velehrad v pátek 5. července, jubilejní oslavy.
Odjezd v 7:30 z Morkovic. Děkanátní pouť za obnovu rodin a kněžská povolání opět na
Velehrad v sobotu 13. července odpoledne. Odjezd bude upřesněn. Medjugorje na
festival mládeže s CK Vanado Brumov. Od 29. 7 do 7. 8. 2013. Výlety do Splitu, a
Mostaru, koupání v moři. Ubytování v penzionu s polopenzí. cena za dopravu 2400,studenti, ostatní 2700,- + 120euro za ubytování s polopenzí. Přihlášky u otce Josefa.
FARNOST MORKOVICE VÁS ZVE NA OSLAVU PATRONA
FARNÍHO KOSTELA SV. JANA KŘTITELE ‐ MORKOVSKÉ HODY
v neděli 23. června 2013 ‐ morkovské hody
9:45 ‐ průvod od farního kostela s dechovou hudbou
10:00 ‐ hodová mše sv. s prvním sv. přijímáním v areálu letního kina
14:00 ‐ pozvání na hody ‐ koncert Zdounečanky na Městečku a před kostelem
14:30 ‐ Te Deum a svátostné požehnání ve farním kostele
15:30 ‐ hodové odpoledne na farní zahradě s dechovou kapelou Zdounečanka
v den slavnosti Narození sv. Jana Křtitele v pondělí 24. června 2013
adorační den farnosti Morkovice
8:00 ‐ výstav Nejsv. Svátosti, zahájení adoračního dne
10:00 ‐ mše sv. za účasti kněží kroměřížského děkanátu,
15:00 ‐ společná adorace v hodině milosrdenství ‐ modlitba korunky
18:30 ‐ večerní mše sv. závěrečná adorace, obnova věrnosti farníků eucharistii
od 8:00 do 18:00 budou adorační služby, zapište se prosím v kostele na seznam
Papeže Františka na cyrilometodějských oslavách zastoupí chorvatský kardinál
Papež František do České republiky nepřijede, ale jmenoval dva legáty, kteří ho budou
zastupovat při cyrilometodějských oslavách v České i Slovenské republice 5. července
2013: na Velehrad kardinála Josipa Bozaniće, arcibiskupa z chorvatského Záhřebu, a do
Nitry kardinála Franca Rodé, emeritního prefekta Kongregace pro zasvěcený život. „Úloha
papežského legáta je velmi významná. Navíc se jedná o kardinála ze slovanské země, který
Velehrad zná. Budeme se proto těšit, že na letošních oslavách cyrilometodějského jubilea
zastoupí Svatého otce,” řekl olomoucký arcibiskup Jan Graubner.
Sbírky v květnu 2013
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
neděle 5. 5.
3007,1518,966,Nanebevst. Páně - 9. 5.
1617,350,neděle 12. 5.
4780,1989,650,církevní školy 19. 5.
7163,3322,1120,opravy - 26. 5.
10732,3640,2350,pokladničky a dary
10936,2108,-

