Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
7. neděle velikonoční * 1. června 2014
Slyš, Hospodine, můj hlas, jak volám. Mé srdce k tobě mluví, má tvář tě hledá;
hledám tvou tvář, neskrývej svou tvář přede mnou. Aleluja.
1. čt. Sk 1, 12-14 * Jednomyslně setrvávali v modlitbách.
Žalm 27 * Věřím, že uvidím blaho od Hospodina v zemi živých!
2. čt. 1 Petr 4,13-16 * Když musíte snášet urážky pro Kristovo jméno, blaze vám.
Evangelium: Jan 17, 1-11a *Otče, oslav svého syna. Dnes se hlásá první mocná výzva Ježíšovy
„velekněžské modlitby“, která je pečetí na řeči ve večeřadle o posledním večeru jeho života.Obsahuje
mnoho myšlenek. Jeden vědec si dokonce všiml, že se v ní nachází asi čtyřicet slov, příznačných pro
teologickou mluvu čtvrtého evangelia. Na začátku silně vyniká myšlenka „oslavení“. Je to slavnostní
odhalení Synova božství, které se dovrší na kříži, kdy Otec odhalí světu spasitelný účinek Kristovy smrti,
a tím začne velikonoční událost. Ježíšovi učedníci uvidí v onom oslavení božství svého Mistra a Pána a
uvěří v něj.

BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. ČERVNA 2014
neděle 1. června
7. neděle velikonoční
pondělí 2. června
úterý 3. června
středa 4. června
čtvrtek 5. června

pátek 6. června
první pátek
sobota 7. června
mariánská sobota
neděle 8. června
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
sbírka na církevní školy

Pačlavice
8:30 mše sv. za farníky
Morkovice 10:00 za B. požehnání pro rod. Churou a
Holáskovu
Morkovice 18:30 na poděkování a B. požehnání pro rod. /
351
Lhota
9:00 mše sv. a svatodušní novéna
Morkovice 18:00 růženec a svatodušní novéna
Morkovice 17:00 za + rodiče Okálovy, ž. a + rod.
Morkovice 15:00 requiem a pohřeb + Boženy
Pačlavice 17:30 Jančkové
mše sv. / Morkovice adorace 18:0019:00
Prasklice 17:30 mše sv.
Morkovice 18:30 za + rodiče Pěnčíkovy, zetě, ž. a +
rodinu
Morkovice
7:30 za ž. a + členy živ. růžence / večeřadlo
Prasklice 20:00 zahájení svatodušní vigilie na Křéby
Pačlavice
8:30 mše sv.
Morkovice 10:00 mše sv. - volná intence
Prasklice 11:30 mše sv.

Svátky: 3. 6. pam. sv. Karla Lwangy a druhů, muč. 5. 6. pam. sv. Bonifáce, biskupa a muč.
Zpovídání před prvním pátkem: Morkovice v pondělí před mší sv., v pátek od 15:00. Pačlavice ve
čtvrtek před mší sv. Prasklice v pátek před mší sv.. Adorace ve všech farnostech 30 min před mší sv.
Rodiče připomeňte dětem měsíční zpověď na první pátek!
Svatodušní novéna - Apoštolové s Ježíšovou matkou Marií setrvávali na modlitbách po Nanebevstoupení
Páně až do dne Letnic, kdy byli naplněni Duchem svatým. Proto se věřící před Letnicemi modlí každý den
svatodušní novénu, a prosí, aby Duch svatý vstoupil do jejich srdcí, a oni tak byli naplněni novým
životem. Modlíme se ji společně když je v kostele bohoslužba, nebo sami doma.

Schéma novény: růženec, popř, desátek, který Ducha sv. seslal, píseň č. 422, 423, litanie k Duchu sv. a
píseň 407.
SVATODUŠNÍ VIGILIE v roce rodiny na poutním místě Panny Marie
Ochranitelky v Křébech u Prasklic
v sobotu 7. června 2014, zahájení ve 20:00 u prvního zastavení Křížové
cesty.
Při svatodušní vigilii budeme budeme prosit za křesťanské rodiny a modlit se za nové
vylití daru Ducha sv. Bohoslužba začne požehnáním svatodušního ohně, cestou na Křéby
se budeme modlit Cestu světla. Vrcholem vigilie bude mše sv. u oltáře na Křébech.
Přineste si lucernu, nebo svíci s krytem. Při nevhodném počasí bude vigilie ve farním
kostele v Morkovicích.

Drazí bratři a sestry, už tradičně se v neděli o slavnosti Seslání Ducha Svatého koná v naší
diecézi sbírka na církevní školy. Církevní školy jsou mimořádným prostředím pro formaci
mladých křesťanů, a to jak těch, kteří mají doma zdravé zázemí křesťanské rodiny, tak pro ty,
kteří tam mají první příležitost poznat Boha, a živé společenství víry. Poděkování patří
rodičům, kteří své děti na církevní školy posílají a také vám všem, kteří na církevní školy
přispíváte svými dary. Sbírka na opravy kostela bude v neděli 15. června.
Příprava na první sv. přijímání bude ve středu 4. června od 16:00 na faře v Morkovicích.
Téma: části mše sv. Pak mše sv. pro děti v 17:00. Druhá zpověď dětí bude na první pátek.
4. 6.
11. 6.
18. 6.
22. 6.

Podrobně o mši sv.
K čemu, proč a jak jsem na mši?
Nácvik obřadu – druhé přezkoušení
Neděle v 10:00 první sv. přijímání

NZ - Zvěstování, narození, dětství
Ježíše
Ježíšův křest, pokušení, učedníci,
Svatba v Káni, Ježíšovo působení
Ježíšovy zázraky, uzdravování

Společenství mládeže bude tento týden v pátek 6. června po večerní mši sv. v Morkovicích na
faře. Přijďte se opět setkat a společně se modlit.
Svatodušní pouť na Jezírku v pondělí 9. června. V 17:00 modlitba slavného růžence a
příležitost ke svát. smíření, 17:30 mše sv. Po ní prosebné procesí za úrodu a žehnání polí.
Pouť a setkání vdov naší arcidiecéze ve čtvrtek 12. června 2014
v poutním kostele Narození Panny Marie ve Štípě, za účasti
biskupa Tomáše Galise ze Žiliny.
Program: 9.30 - modlitba svatého růžence, 10.00 - mše svatá
v poutním kostele, 11.00 - hudební zastavení (violové sólo), 11.20 slovo otce biskupa, 11.45 - svědectví vdov, 12.15 - 14.00 polední
volno, malé pohoštění, příležitost ke svátosti smíření, duchovní
pohovor, sdílení, k dispozici bude právník, psycholog, pracovník
sociálního odboru, prohlídka kostela, 14.00 - přednáška „Jak nacházet
radost ze života“ Doc. Dr. Michal Altrichter SJ, ThD, 14.50 - dotazy,
aktivity CPR Olomouc, 15.15 - 15.45 adorace a svátostné požehnání,
závěr setkání. Z děkanátu Kroměříž bude vypraven autobus se zastávkami: Koryčany, Střílky, 7:35 Morkovice, Zlobice, Kroměříž. Přihlaste se prosím z našich farností v sakristii, nebo u paní Gremlicové
do pondělí 9. června 2014. Cena za dopravu 180,-Kč
Červen je měsíc úcty k Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu. Ctitelům Ježíšova Srdce jsou dány
velké přísliby. Zasvěťte opět své rodiny Nejsv. Srdci a veďte děti k pobožnosti prvních pátků!
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.

