Hlas od Jordánu
fara Prasklice

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
5. neděle v mezidobí - 13. července 2014

Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se
pohledem na tebe.
1.čtení Iz 55,10 – 11 * Déšť působí, že země může rašit.
Žalm: 65 * Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.
2.čtení: Řím 8, 18-23 * Celé tvorstvo nedočkavě čeká, až se Boží synové zjeví ve slávě.
Evangelium: Mt 13, 1-23 * Rozsévač vyšel rozsévat. Ježíšovi posluchači i první
generace křesťanů stáli před otázkou, jak je možné, že mocné slovo jejich Mistra,
kterému se podrobovali i démoni, je vůči mnoha lidem tak málo účinné. Jak to, že mnozí
slyší, a jen někteří věří. Ježíš na to odpovídá velmi srozumitelným podobenstvím, které
ujišťuje, že problém není v kvalitě slova (semena), ale v kvalitě posluchače (půdy).

BOHOSLUŽBY OD 13. DO 27. ČERVENCE 2014
neděle 13. července
15. neděle v mezidobí
pondělí 14. července
středa 16. července
čtvrtek 17. července
pátek 18. července
sobota 19. července
sbírka na opravy
neděle 20. července
16. neděle v mezidobí
pátek 25. července
sobota 26. července
pam. Sv. Jachyma a Anny
neděle 27. července
17. neděle v mezidobí
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mše sv.
za + Boženu Urbanovu, manžela, ž. a + rod.
poutní mše sv. - fatimský den
mše sv.
za † rodiče Štěpánkovy, † děti a ž. a † rod. (277)
mše sv.
mše sv.
za † rodiče Květoňovy, ž. a † rodinu
mše sv. za živé a + hasiče
mše sv.
mše sv. * sbírka na opravy *
na poděkování a B. pož. pro r. Suchánkovu
za † Františku Matouškovu, rod. a sourozence
poutní mše sv. ve Slížanech u sv. Anny
mše sv.
na pod. B. za spol. život, ochr. a požeh. pro ž. rod.
hodová mše sv.
poutní mše sv. u Zdravé Vody ve Lhotě

Svátky svatých: út 15. 7. památka sv. Bonaventury, biskupa a uč. církve, út 22. 7. památka
sv. Marie Magdaleny, st. 23. 7. svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy, pá 25. 7.
svátek sv. Jakuba, apoštola, so 26. 7. památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie

Fatimský den na Křébech a žehnání rekonstruované fary v Prasklicích
v neděli 13. července 2014.
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.
Hlavní celebrant slavnosti - kanovník P. Vojtěch Kološ z Olomouce
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.
Sbírky na opravy budou v neděli 20. července ve všech našich farnostech jsou
velmi potřebné. Své dary můžete věnovat při sbírkách, vložit do pokladniček, nebo
poslat na účet farnosti: Morkovice 207547249/0300; Pačlavice 207545331/0300;
Prasklice 159317704/0300. Všem dárcům upřímné Pán Bůh zaplať.
Liturgie 16. neděle v mezidobí: Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu.
Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré.
1.čtení. Mdr 12, 13.16-19 * Po hříchu dáváš příležitost k lítosti.
Žalm: 86 * Tys, Pane, dobrý a shovívavý.
2.čtení: Řím 8, 26-27 * Duch se za nás přimlouvá vzdechy, které nelze vyjádřit.
Evangeliu m: Mt 13,24-43 * Nechte obojí spolu růst až do žní. Tři podobenství o Božím
království ukazují jeho reálnost i jeho neuchopitelnost. První se vyjadřuje k trvalému
problému existence zla souběžně s existencí Božího království. Druhé a třetí ukazuje
kontrast mezi nepatrností počátků království a jeho mocným rozšířením. V dlouhé historii
křesťanství jsou tato podobenství mnohokrát potvrzena.

Poutní mše sv. ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny v našich farnostech
v sobotu 26. července - v 15:30 poutní mše sv. v kapli sv. Anny ve
Slížanech.

V NEDĚLI 27. ČERVENCE HODY V PRASKLICÍCH
9:30 - vzpomínka na zemřelé občany z I. Světové války u pomníku padlých
v 10:00 hodová mše sv. ve farním kostele za živé a + občany a farníky z Prasklic
11:15 - průvod a požehnání opravené hasičské zbrojnice

* Zdravá Voda ve Lhotě - v neděli 27. července mše sv. v 17:30 *
Svatí manželé Jáchym a Anna jsou rodiči Neposkvrněného života, skrze který přišel na svět
Boží Syn. Z nich vzešla bez dědičného hříchu počatá dcera a Matka Spasitele světa. Jejich život
tedy musel odpovídat svěřenému poslání a to je i důvod naší úcty. U sv. Anny vždy bylo
zdůrazňováno, že je matkou Bohorodičky, její lidskou vychovatelkou a učitelkou, a že je
babičkou našeho Pána Ježíše Krista. Modleme se ke sv. Anně za své děti a vnuky.
Poutní zájezdy: Medjugorje festival mládeže 30. 7. - 8. 8. 2014. Výlety do Splitu, a Mostaru,
koupání v moři. Cena za dopravu 2400,- studenti, ostatní 2700,- + 120euro za ubytování v
penzionu s polopenzí. Přihlášky u otce Josefa. Svatý Hostýn v sobotu 16. srpna 2014. Odjezd
autobusu bude v 7:00 z Pačlavic přes Prasklice do Morkovic.
Uvádění jména sv. Josefa v eucharistických modlitbách. Kongregace pro bohoslužbu a svátosti
schválila dekretem č. 113/14 ze dne 6. května 2014 uvádění jména sv. Josefa i v druhé, třetí a
čtvrté eucharistické modlitbě v českém jazyce. Ve všech zmíněných modlitbách se jedná o
stejný text, jehož místo je mezi zmínkou o Panně Marii a o apoštolech. Znění eucharistických
modliteb je tedy nyní upraveno následovně: …Pannou a Bohorodičkou Marií, s jejím
snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly... Od tohoto zveřejnění v ACO 2014–06 je
uvedená změna v těchto třech anaforách závazná a povinná.

