Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

Seslání Ducha Svatého
* 8. června 2014
Duch Páně naplňuje celý svět, všechno udržuje a obnovuje, Aleluja.
1.čt. Sk 2,1-11 * Všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit.
Žalm 104 * Sešli svého ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země!
2. čt. - 1 Kor 12,3b-7,12-13 * My všichni jsme byli pokřtěni jedním Duchem v jedno tělo.
Evang: Jan 20,19-23 * Jako Otec poslal mne, tak i já posílám vás: Přijměte Ducha
svatého.Ježíš dává svého Ducha právě v den vzkříšení: dar Ducha je totiž „plodem“
Ježíšovy smrti a zmrtvýchvstání. Letnice tedy „zpřítomňují“ v srdcích apoštolů Ježíšovu
smrt a vzkříšení.Proto Ježíš ukazuje nejprve probodený bok: bok, z kterého vyprýštily krev
a voda, symbolizující nový život! Duch zpřítomňuje Ježíšovu smrt tím, že odumírá „staré“:
strach, uzavřenost, hřích. Místo toho přináší Duch Vzkříšeného do nitra nový život: pokoj,
radost, odpuštění, otevřenost vůči druhým, odvahu k přijetí Ježíšova poslání. Tohoto
stvořitelského Ducha dává Ježíš vdechnutím a slovem, podobně jako Hospodin stvořil
Adama slovem a vdechnutím. O letnicích se konečně uskutečňuje nové stvoření!

BOHOSLUŽBY OD 8. DO 22. ČERVNA 2014
neděle 8. června
SESLÁNÍ DUCHA
SVATÉHO
sbírka na církevní školy

Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Mo+Pa+Pr

8:30
10:00
11:30
18:00

pondělí 9. června
středa 11. června
čtvrtek 12. června
pátek 13. června
neděle 15. června
Slavnost Nejsv.Trojice
sbírka na opravy
pondělí 16. června
úterý 17. června
středa 18. června
čtvrtek 19. června
Slavnost Těla a krve
Páně
pátek 20. června
sobota 21. června
neděle 22. června
12. neděle v mezidobí

Jezírko
Morkovice
Morkovice
Křéby
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Lhota
Morkovice
Morkovice
Morkovice

17:30
17:00
18:00
17:30
7:30
8:30
10:00
18:30
9:00
17:00
16:30
17:30

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

18:30
18:00
8:00
10:00

mše sv.
za ž. a + rod. Fránkovu
mše sv.
cesta světla za mír ve spojení se Sv.
otcem
za poutníky a letošní úrodu
za † Annu Gambasovu, dva muže a syna
adorace a v 18:30 mše sv. za kněze / MM
fatimský den
mše sv. za farníky
mše sv.
za † rodiče Brablíkovy, živou a † rodinu
za † rodiče Jiříčkovy a živou rodinu
mše sv.
za + Vojtěcha Horáka, duše v oč. a ž. rod.
adorace NSO
za † P. Aloise Ženčáka, sestru a duše v
očistci
za † Jarmilu Mrozgovu, 2 muže, rodiče a ž. rod.
mše sv.
mše sv.
za farníky a rodiny prvokomunikantů

Dnes je sbírka na církevní školy. Poděkování patří všem, kteří na církevní školy
přispívají svými dary. Sbírka na opravy farních kostelů bude v neděli 15. června.

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.

Pastorační rada farnosti Morkovice: Ve smyslu Stanov Past. rady farnosti Arcidiecéze
olomoucké svolávám první zasedání zvolených členů pastorační rady zvolené farníky:
Pavla Vrbu, Marii Kopečnou a Evžena Najmana a farníků oslovených farářem ke
jmenování. Setkání bude v pondělí v 19:30 na faře v Morkovicích.

Pouť vdov ve čtvrtek 12. června 2014 v poutním kostele ve Štípě. Odjezd autobusu v 7:35
z Morkovic. Zájemkyně přihlaste se dnes po mši sv. v sakristii, nebo u paní Gremlicové.
Příprava na první sv. přijímání bude ve středu 11. června od 16:00 na faře
v Morkovicích. Téma: přezkoušení znalostí. Pak mše sv. pro děti v 17:00.
Liturgie příští neděle: Trojjediný Bůh, Otec i Syn i Duch svatý, nám
prokázal své milosrdenství; chvalme a oslavujme ho navěky. 1.čt. Ex 34, 4b 6. 8-9 Hospodin, Hospodin, Bůh milosrdný a milostivý. / Žalm: Dan 3, 52.56 Odp. Chvályhodný a svrchovaně velebený na věky. / 2.čt. 2 Kor 13,11-13
* Milost Ježíše Krista, láska Boží a společenství Sv. Ducha. / Evangelium:
Jan 3, 16-18 * Bůh poslal svého Syna, aby svět byl skrze něho spasen.
SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ - Boží Tělo bude letos společné pro všechny naše
farnosti v Morkovicích ve čtvrtek 19. června. Od 16:30 bude v kostele vystavena NSO,
v 17:30 mše sv. a po ní průvod Božího Těla ke čtyřem oltářům na městečku. Společné
slavení této slavnosti ukáže, jak z různých farností dokážeme vytvořit jedno tělo.
Farnost Morkovice vás zve na oslavu patrona farního kostela sv. Jana
Křtitele - Morkovské Hody v neděli 22. června 2014
9:45 - průvod od farního kostela s dechovou hudbou
10:00 - hodová mše sv. s prvním sv. přijímáním v areálu letního kina
14:30 - pozvání na hody - koncert Morkovčanky na Městečku a před kostelem
15:00 - Te Deum a svátostné požehnání ve farním kostele
15:45 - hodové odpoledne na farní zahradě s dechovou kapelou Morkovčanka
V neděli 22. června 2014 přijmou poprvé eucharistii tyto děti: z farnosti Morkovice
Šimon Beerkens, Dominik Doleček, Kristýna Holásková. Z farnosti Pačlavice Vojtěch
Káňa a Klára Vdolečková. Z farnosti Prasklice Patricie Grodová. Modleme se za ně.
Pane, náš dobrý Bože, Otče našeho Pána Ježíše Krista, shlédni na děti naší farnosti, které
stojí před důležitým krokem ve svém životě. Provázej je svým požehnáním na jejich
cestě, ve všech nadějích a očekáváních, vždyť všechno závisí na tvé pomoci. Chraň je od
zlého a veď je po správných cestách. Zachovej je ve své lásce a ve společenství církve.
Svátost smíření pro děti a příbuzné před prvním svatým přijímáním bude v sobotu 21.6.
od 16:30 do 17:30 ve farním kostele v Morkovicích. Zpovídá se také v pátek od 17:30.
Drazí farníci přijměte pozvání na hody do Morkovic v neděli 22.června. Zvlášť srdečně
zvu farníky z Pačlavice a Prasklic. Nedělní bohoslužby budou ve všech farnostech, ale
přesto přijďte i do Morkovic. Kdo se na mši sv. dopravujete auty, nabídněte volná místa
těm, kdo auto nemají. Prožijme společenství při mši sv. na letním kině a také odpoledne na
požehnání a posezení na farním dvoře jako jedna farní rodina. Váš otec Josef
Sbírky v květnu 2014
3. neděle velik. 4. 5.
4. neděle velik. 11. 5.
5. neděle velik. - 18. 5.
6. neděle velik. - 25. 5.
Nanebevst. Páně - 29. 5.

Morkovice
4303,4869,15764,3510,1717,-

Pačlavice
Lh. 1816,- Por. 1182,1753,4460,1571,-

Prasklice
Křéby: 935,- + 785,1250,2665,620,-

