Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
16. neděle v mezidobí - 20. července 2014

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.
Evangelium: 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.
BOHOSLUŽBY OD 20. DO 27. ČERVENCE 2014
neděle 20. července
16. neděle v mezidobí
sbírka na opravy
pondělí 21. července
čtvrtek 24. července
pátek 25. července
sobota 26. července
pam. Sv. Jachyma a Anny
neděle 27. července
17. neděle v mezidobí
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mše sv.
mše sv.
na poděkování a B. pož. pro r. Suchánkovu
za + Boženu Jančekovu, + rodiče a ž. rod.
mše sv.
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: 22. 7. památka sv. Marie Magdaleny, 23. 7. svátek sv. Brigity, řeholnice,
patronky Evropy, 25. 7. svátek sv. Jakuba, apoštola, 26. 7. památka sv. Jáchyma a Anny.
Sbírky na opravy v neděli 20. července jsou ve všech našich farnostech. 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.

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
Poutní zájezdy: farní pouť na Svatý Hostýn v sobotu 16. srpna 2014. Odjezd autobusu
bude v 7:00 z Pačlavic přes Prasklice do Morkovic. V pondělí 25. srpna tradiční pouť do
Svárova a okolí. Pouť rodin na Sv. Hostýně v sobotu 30. srpna individuálně.

