BOHOSLUŽBY OD 22. DO 29. ČERVNA 2014

Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
12. neděle v mezidobí 22. června 2014
Hospodin je silou svého lidu, záštitou spásy svému pomazanému. Zachraň svůj lid,
Hospodine, a žehnej svému dědictví, pas je a nes je navěky!
1.čt. Jer 20,10-13 * Vysvobodil život ubohého z ruky zlosynů.
Žalm 69 * Vyslyš mě, Bože, ve své veliké lásce.
2.čt. Řím 5, 12-15 * S Božím darem není tomu tak, jak to bylo s proviněním.
Evangelium: Mt 10,26-33 * Nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo. Slova povzbuzení pro Ježíšem
rozeslané misionáře. Jeho učedník nebude bez obtíží a v klidu. Avšak ti, kteří uvěřili, mají být
beze strachu. Ne proto, že budou z každé nepříjemnosti zázračně vyvedeni, ale proto, že Boží
láska k člověku je silnější než smrt. Kdo patří k Ježíšovi, patří k definitivnímu vítězi.
OSLAVA PATRONA FARNÍHO KOSTELA SV. JANA KŘTITELE
v neděli 22. června 2014 - morkovské hody
9:45 - průvod od farního kostela s dechovou hudbou
10:00 - hodová mše sv. s prvním sv. přijímáním v areálu letního kina
14:30 - pozvání na hody - koncert Morkovčanky
15:00 - Te Deum a svátostné požehnání ve farním kostele
15:45 - hodové odpoledne na farní zahradě s dechovou kapelou Morkovčanka
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele v úterý 24. června adorační den farnosti
8:00 - výstav Nejsv. Svátosti, zahájení adoračního dne, společné ranní chvály
10:00 - mše sv. za účasti kněží kroměřížského děkanátu, káže P. Lukáš Engelmann
15:00 - společná adorace v hodině milosrdenství - modlitba korunky
18:30 - večerní mše sv. závěrečná adorace,
od 8:00 do 18:00 budou adorační služby, zapište se prosím v kostele na seznam
Liturgie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele: Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se
Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle a připravil Pánu ochotný lid.
1. čt. Iz 49, 1-6 * Dám tě národům jako světlo.
Žalm 139 * Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.
2. čt. Sk 13, 22-26 * Jan kázal před příchodem Kristovým.
Evang. Lk 1,57-66.80 * Jeho jméno je Jan.. Lukáš sestavil vyprávění o dětství Jana¨Křtitele
podobně jako vyprávění o Kristu. Do středu staví narození dítěte, které je zcela Božím darem,
neboť se narodil z neplodné matky. Bůh vstoupí do dějin živým slovem, jež se stává tělem
v očekávání plného vtělení Syna. Naprostá novost tohoto daru a tohoto slova je doložena také
jménem Jan, které vyjadřuje blahodárnou „milost“, jíž Bůh zahrnuje a přetváří svého
vyvoleného, takže se stane milým u Boha i u lidí. Na Boží zjevení v dítěti a v otci, který se
zase stane „člověkem slova“, reagují přítomní bázní, která je úkonem víry.
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.
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mše sv.
za farníky a rodiny prvokomunikantů
zasvěcení dětí P. Marii, Te Deum a svát.
pož.
requiem a pohřeb + Josefy Ptáčkové
na poděkování za 18 let kněžství za věrnost
zahájení adorace - ranní chvály
mše sv. na poděkování za dar života a víry
adorace k Božímu milosrdenství - korunka
mše sv. za farníky na závěr adoračního dne
za + rodiče Šabatovy, ž.rod a duše v
očistci
mše sv. s obnovou zasvěcení NSJ
mše sv. s obnovou zasvěcení NSJ.
za rodiny, jejich obnovu a věrnost NSJ
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mše sv. – volná intence
mše sv.
za farníky
za živou a + rodinu Kejkovu

úterý 24. června
SLAVNOST NAROZENÍ
SV. JANA KŘTITELE
ADORAČNÍ DEN
středa 25. června
čtvrtek 26. června
pátek 27. června
Slav. Nejsv. Srdce
Ježíšova
sobota 28. června
Neposkvr. Srdce P. Marie
neděle 29. června
Sl. apoštolů Petra a Pavla

Pastorační rada farnosti Morkovice: Ve smyslu Stanov Past. rady farnosti Arcidiecéze
olomoucké jmenuji novou pastorační radu farnosti Morkovice v tomto složení: Pavel Vrba,
Marie Kopečná a Evžen Najman, Helena Holásková, Eva Štěpánová a Štěpán Churý.
Uvedení do funkce a slib členů PRF bude v neděli 22. června při odpoledním požehnání.

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
v pátek 27. června 2014

Mše sv. s obnovou zasvěcení Ježíšovu Srdci budou ve
všech farnostech: čtvrtek v 17:30 - Pačlavice
pátek v 17:15 Prasklice a 18:30 Morkovice
Hledáme-li lék k uzdravení a obnově křesťanské rodiny,
obraťme se k Ježíšovu Srdci. Ono je sídlem velkodušné a
svaté lásky ke všem, které svou obětí na kříži vykoupil.
Pohled na jeho 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 ještě více než kdykoli předtím.
Ctitelům Ježíšova Srdce jsou dány velké přísliby. Zasvěťte proto své rodiny Nejsv.
Srdci a přicházejte i s dětmi každý první pátek na smírné adorace.
Svátek Neposkvrněného Srdce Mariina slavíme následující sobotu 28. června.
Modlitební triduum matek 27. - 29. 6. 2014. V Morkovicích budou modlitby v pátek před mši sv. od
18:15. V sobotu a v neděli po mši sv. Rozjímají se texty: Mk 12, 28 – 34, Žalm 147, Lk 10, 24 - 28.
Zveme všechny matky k modlitbám za své děti. V pátek odprošujeme za své hříchy, v sobotu odpouštíme
a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili našim dětem, v neděli chválíme a děkujeme Pánu za všechno,
co učinil v našem život. Vložte do modliteb celé srdce, triduum se koná v měsíci zasvěcenému Ježíšovu
Srdci!
Úmysly na mše sv. pro druhé pololetí roku se zapisují v Morkovicích po mši sv. na faře. V dalších
farnostech si zapište úmysly na mše sv. do kalendáře v sakristii.

