Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
14. neděle v mezidobí - 6. července 2014
Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože,
tak i tvá chvála sahá až na konec země.
1.čtení Zach 9,9-10 * Hle, tvůj král k tobě přichází, je pokorný.
Žalm 145 * Budu velebit tvé jméno, můj Bože, králi.
2.čtení: Řím 8,9.11-13 * Jestliže s pomocí Ducha ničíte záludnosti těla, budete žít.
Evang: Mt 11,25-30 * Jsem tichý a pokorný srdcem. Toto podivuhodně jemné místo v Mat.
evangeliu vybízí k velké důvěře. Je to ovšem v podstatě slovo o následování, ne jen o útěše.
Zdůrazňuje, že Ježíš přichází také pro slabé a neúspěšné, ani oni nejsou z šance a úkolu
následování Krista vyřazeni. Silní a úspěšní jsou pak varováni, aby nespoléhali na sebe.
BOHOSLUŽBY OD 6. DO 13. ČERVENCE 2014
neděle 6. července
14. neděle v mezidobí
pondělí 7. července
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neděle 13. července
14. neděle v mezidobí
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mše sv.
za Boží požehnání a dar zdraví (374)
žehnání Boží muky - sv. Prokop
za + Metoděje Najmana, rodiče a živou rod.
mše sv.
za dar zdraví a pokoj duše pro nemocno osobu
mše sv.
za + rodiče Churé, dceru, syna, vnuka a ž. r.
za + Karla Štětinu, manželku, ž. a + rod.
mše sv.
za + Boženu Urbanovu, manžela, ž. a + rod.
poutní mše sv. - fatimský den,

Svátky v týdnu: pátek svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy, sobotní pam. P. Marie.
Úmysly na mše sv. pro druhé pololetí roku se zapisují v Morkovicích po mši sv. na faře.
V Pačlavicích a Prasklicích si zapište úmysly na mše sv. do kalendáře v sakristii.
Farnost Pačlavice vás zve na požehnání obnovené
Boží muky s obrázkem sv. Prokopa
v neděli 6. července v 17:00 v Pačlavicích na polní cestě
za fotbalovým hřištěm.
Sv. Prokop pocházel z české zemanské rodiny. Stal se
benediktýnem a dostal povolení k poustevničení. Usadil se v
sázavských lesích. Kolem jeho jeskyně vznikla poustevnická
osada. Kníže Oldřich si jej zvolil za rádce a přispěl mu v
r.1032 k založení kláštera. Prokop v něm udržoval slovanskou
liturgii. Jako opat řídil své mnichy pravidlem pokory a
zásadou: "Modli se a pracuj!" jeho úsilím bylo: "Vše pro
Boha!" Byl vlídný a štědrý a úspěšně bojoval proti zlu a
ďáblovým pokušením. Je patronem Čech, horníků a rolníků.
Svátek má 4. července.

Katolická charismatická konference se koná
ve dnech 9.-13.7.2014 na výstavišti BVV v Brně.
Motto konference: „Pane, nauč nás modlit se“ (Lk
11,1). Zahraničním hostem letošní konference
bude P.René-Luc., který se narodil v roce 1966 ve
velice problematické rodině ve Francii. Obrácení
prožil až v dospělosti, kněžské svěcení přijal
v roce 1994. Pobýval v komunitě Blahoslavenství, spolupracoval s P.Danielem
Angem, který byl hostem KCHK v roce 2012. P.René-Luc žije v diecézi
Montpellier, věnuje se kazatelské činnosti, přičemž má zvláštním způsobem na
srdci mladé lidi. V průběhu konference bude mít jeden program vyhrazen pouze
pro mladé. Program tvoří přednášky, adorace, setkání, společná modlitba a
bohoslužby. Více na: www.konference.cho.cz

Fatimský den na Křébech a žehnání rekonstruované fary v Prasklicích
v neděli 13. července 2014.
Hlavní celebrant slavnosti - kanovník Metropolitní kapituly u sv. Václava
v Olomouci a ekonom arcibiskupství P. Ing. Vojtěch Kološ
Program: v 15:00 zahájení procesí na Křéby u 9. zastavení křížové cesty, modlitba
růžence, příležitost ke svátosti smíření, poutní mše sv. Po mši sv. přesun do Prasklic
v 17:30 slavnostní požehnání fary, prohlídka a přátelské posezení na faře.
Za nepříznivého počasí bude pouť od 15:00 v kostele v Prasklicích.
Oslava 110 let založení Hasičského sboru v Pornicích v sobotu 19. července. V 9:00 mše
sv. za živé a + hasiče v kapli v Pornicích, po ní celodenní program v areálu SDH.
Pouť farnosti na Svatý Hostýn se bude konat v sobotu 16. srpna 2014. Je zažitým zvykem
od dob tatíčka Stojana, že každá moravská farnost koná jednou ročně pouť na toto
mariánské poutní místo, po celý rok tak hojně navštěvované. Odjezd autobusu bude v 7:00.
Sbírky v červnu 2014
neděle 1. 6.
8. 6.
na opravy 16. 6.
22. 6.
Boží tělo
sv. Jan Křtitel 24. 6.
sv. Petr a Pavel 29. 6.
pokladničky a dary

Morkovice
4362,7268,16006,12842,3362,1595 + 1669,4450,32250,-

Pačlavice
2014,2500,4660,1220,1860,55860,-

Prasklice
567,1400,2330,640,690,1518,-

Sbírky na opravy v našich farnostech. V Morkovicích zplácíme letošní částku 880000,Kč za dokončení opravy střechy a krovů farního kostela. V Pačlavicích je na faře nové
plynové topení, pokoj pro táborové kuchařky se sociálním zařízením, výměna a odvlhčení
podlah v kuchyni a jídelně, nová kuchyň se spotřebiči, vymalované přízemí. Na faře bude o
prázdninách pět velkých rekreačních a táborových turnusů mládeže a rodin. Hodnota díla je
téměř 600000,-Kč. V Prasklicích se můžete sami v neděli přesvědčit o hodnotě nově
rekonstruované fary na společenské centrum farnosti s bytem pro kněze a ubytováním
v podkroví pro 25 osob. * Své dary můžete věnovat při sbírkách, vložit do pokladniček,
nebo poslat na účet farnosti: Morkovice 207547249/0300; Pačlavice 207545331/0300;
Prasklice 159317704/0300. Prosím aspoň při měsíčních sbírkách darujte do košíku více než
jen kovové mínce, i když díky i za ně. Všem štědrým dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.

