Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA - neděle 29. června
Svatí apoštolové Petr a Pavel prolili za církev svou krev; měli podíl na
kalichu utrpení Páně, a stali se Božími přáteli.
1. čt. - Sk 12, 1-11 * Teď vím jistě, že Pán mě vytrhl z Herodových rukou!
Žalm - Žl 34 * odp. Pán mě vysvobodil ze všech mých obav.
2. čt. - 2 Tim 4, 6-8.17-18 * Teď mě už jen čeká věnec spravedlnosti.
Evangelium - Mt 16, 13-19 * Ty jsi Petr, tobě dám klíče od nebeského království.
Tento slavný "petrovský" text je založen na třech hlavních symbolech. První
představuje skála spojená s aramejským jménem Kefa, které dal Ježíš Šimonovi
(v. 18). V biblickém a semitském světě znamená změna jména změnu osudu a
skutečnosti osoby. Šimon se tedy stává skálou, na níž založí Ježíš budovu církve.
Ale on bude stále jejím nenahraditelným "nárožním kvádrem". Kristus a Petr mají
souběžnou úlohu spojenou poutem účasti. Klíče jsou symbolickým znamením
odpovědnosti a vlády nad domem (v. 19). Proto jsou účinným obrazem moci,
kterou nyní předává Kristus Petrovi. Ten není zakladatelem a panovníkem
Království, ale je za ně bezprostředně zodpovědný a má zastávat svou moc jako
pověřenec. Třetí symbol je ve dvojčlenu svazovat a rozvazovat (v. 19). Tento
dvojčlen je vyhrazen především pro dovolení a zákazy v oboru nauky a morálky.
Apoštol je tedy povolán, aby vyučoval, hlásal evangelium a rozhodoval o mravnosti
lidských rozhodnutí ve světle Kristových slov (viz Jan 20,23).
BOHOSLUŽBY OD 29. ČERVNA DO 6. ČERVENCE 2014
neděle 29. června
Sl. apoštolů Petra a Pavla
pondělí 30. června
středa 2. července
čtvrtek 3. července
první pátek 4. července
sobota 5. července
Sl. sv. Cyrila a Metoděje
neděle 6. července
14. neděle v mezidobí
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mše sv
za farníky
za živou a + rodinu Kejkovu
za † rodinu Kopečnou a Hlaváčovu a d. v oč.
za † rod. Judasovy a Sklářovy, ž. a † rod. a d. v
oč.
mše sv. s adorací před 1. pátkem
mše sv. a adorací před 1. pátkem
za † rodiče Slezákovy, ž. a † rodinu
na poděkování Bohu
mše sv. za farníky ze slavnosti sv. C a M.
mše sv.
za Boží požehnání a dar zdraví (374)

Svátky v týdnu: po 30. 6. Svátek Výročí posvěcení katedrály, čt 3. 7. Svátek sv. Tomáše,
apoštola, pá 4. 7. sv. Prokopa, so 5. 7. Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa.
Poděkování za prázdniny bude při mši sv. ve středu 2. července v 17:30. Potom bude na
faře pro děti táborák. Špekáčky a občerstvení bude zajištěno. Přijďte i z Pačlavic a Prasklic.
První pátek - vyzývám letošní prvokomunikanty, aby zahájilli pobožnost devíti prvních
pátků účastí na mši sv. ve čtvrtek nebo pátek. Těm, kteří po devět měsíců každý první pátek
půjdou k svatému přijímání, dám milost, že vytrvají v kajícnosti až do konce a nezemrou ve
stavu nemilosti. Mé Srdce jim bude bezpečným útočištěm. Zpovídá se před každou mší sv.

Slavnost sv. Cyrila a Metoděje, patronů Evropy a hlavních patronů Moravy.
Dny lidí dobré vůle na Velehradě 2014
pátek 4. července - od 14:00 -Soutěž ve fotbalových dovednostech pod záštitou
Antonína Panenky. * Výstavy a prezentace na Stojanově gymnáziu. * Mladí fandí
rodině - pódium na hřišti ZŠ vystoupí Ewa Farna, Láďa Křížek, Markéta Konvičková,
Elis, Godspell. Již nyní můžete soutěžit na webových stránkách nebo na facebooku o
velmi zajímavé ceny. * 15:00 Odpoledne pro děti s Michalem Nesvadbou. 16:00 mše
sv. v bazilice, Mezinárodní setkání vozíčkářů. 19:30 – Večer lidí dobré vůle Slavnostní koncert spojený s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů. 21:00
Program církevních hnutí a komunit, adorace v basilice, 23:00 mše sv.
sobota 5. července: NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2014
6:30, 7:30 mše svaté v bazilice, 8:30 mše svatá novokněží
České republiky. 10:30 – pontifikální mše svatá na nádvoří
před bazilikou, hlavní celebrant: Mons. Jan Graubner, arcibiskup
olomoucký, káže Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup
pražský. Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové. Mše je
přenášena ČT 2 a Čro Praha. Příležitost ke svátosti smíření je v
bazilice i na nádvoří. Doprava poutníků je možná kyvadlovou
dopravou až na Velehrad, osobní auta nutno nechat na
odstavných parkovištích. Kdo můžete přijeďte na Velehrad,
nebo se zúčastněte bohoslužeb ráno v 7:30 v Morkovicích
a večer v 18:00 v Prasklicích.
Pastorační rada farnosti Pačlavice: Ve smyslu Stanov Past. rady farnosti Arcidiecéze olomoucké
jmenuji novou PRF Pačlavice v tomto složení: zvoleni členové - Stanislav Zdražil, Josef Hladký, Marcela
Kuchtíková, jmenovaní farářem - Eva Vdolečková, Jana Žourková, František Jašek st. Uvedení do funkce
a slib členů bude v neděli 6. července.
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.
Fatimský den na Křébech v neděli 13. července 2014. Začátek již v 15:00 u 9. zastavení křížové cesty.
Modlitba růžence, mše sv. a po ní litanie a modlitby za náš národ. Pokud do té doby bude fara
v Prasklicích zkolaudovaná, bude ten den v 18:00 slavnostně posvěcena.
Smutné výročí sto let od vyhlášení I. Světové války
Atentát na Františka Ferdinanda d’Este, arcivévodu a následníka
rakousko−uherského trůnu, byl spáchán 28. června 1914 v Sarajevu,
hlavním městě Bosny a Hercegoviny. Během vojenské přehlídky byl
arcivévoda František Ferdinand napaden skupinou šesti atentátníků,
jejichž vůdcem byl Danilo Ilić. František Ferdinand d’Este a jeho choť,
hraběnka Žofie Chotková, byli po bombovém útoku na kolonu vozů
zastřeleni srbským separatistou Gavrilo Principem. Atentát v Sarajevu,
byl záminkou k vyhlášení války Srbsku Rakousko-Uherskem a je
považován za jednu z příčin první světové války.
Na mnoha místech naší země stojí pomníky se jmény padlých z první
světové války. V tyto dny se konají po celé naší zemi u památníčků či v
kostelích modlitby a bohoslužby za padlé. V našich obcích a
farnostech připravujeme vzpomínkové bohoslužby kolem 28.
července, dne kdy začala I. Světová válka.

