Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
27. ČERVENCE 2014

Bůh zjednává opuštěným domov, on dává sílu a statečnost svému lidu.
1.čtení 1 Král 3,5.7-12 * Přál sis chápat právo.
Žalm: Žl 119 * Jak miluji tvůj zákon,Hospodine!
2.čtení: Řím 8,28-30* Předurčil nás, abychom byli ve shodě s obrazem jeho Syna.
Evangelium: Mt 13,44-52 * Prodá všechno, co má, a to pole koupí. Celá řada podobenství
v této kap. evangelia nás upozorňuje, že Boží dílo, neboli Boží království nelze vtěsnat do
jedné definice nebo jednoho obrazu. Teprve celý souhrn podobenství o království může dát
úplnější obraz o této skutečnosti. Proto je třeba promýšlet podobenství jedno po druhém.
BOHOSLUŽBY OD 27. ČERVENCE DO 10. SRPNA 2014
neděle 27. července
17. neděle v mezidobí

Morkovice
Prasklice
Lhota

8:00
10:00
17:30

pondělí 28. července
úterý 29. července
středa 30. července
pátek 1. srpna
první pátek
sobota 2. srpna
P. M. Královny andělů
neděle 3. srpna
18. neděle v mezidobí
středa 6. srpna
Svátek Proměnění Páně
pátek 8. srpna
sobota 9. srpna
sv. Terezie Bened. od
Kříže
neděle 10. srpna
19. neděle v mezidobí

Morkovice
Lhota
Morkovice
Pačl.+Pr.
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

7.30
18:00
17.30
17:30
18:30
7:30
18:00
8:30
10:00
18:30

na pod. B. za spol. život, ochr. a požeh. pro ž. rod.
hodová mše sv. za členy SDH a
farníky
poutní mše sv. u Zdravé Vody ve
Lhotě
za † Marii Dopitovu, manžela, ž. a † rodinu
mše sv.
za † Jaromíra Štěpánka, rodiče, a d. v oč. / 277
adorace a sv. přijímání / vedou akolyté
za † rodiče Tiché, dceru a živou rodinu
mariánské večeřadlo a mše sv.
mše sv.
mše sv.
za † Vojtěcha Horáka, duše v oč. a živ. rod.
mše sv. – volná intence

Morkovice
Morkovice
Prasklice

14:00
8:00
18:00

mše sv. na závěr pouti / ohlásí sms a zvon
na poděkování za dar života a víry
mše sv.

Pačlavice
Morkovice

8:30
10:00

mše sv.
za † rodiče Brablíkovy a živou rodinu

Svátky svatých: út 29. 7. pam. sv. Marty, čt 31. 7. pam. sv. Ignáce z Loyoly, kněze, pá
1. 8. pam. sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a uč. církve, po 4. 8. pam. sv. Jana Marie
Vianneye, kněze, st 6. 8. Svátek Proměnění Páně, pá 8. 8. pam. sv. Dominika, kněze,
so 9. 8. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy
NEDĚLE 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

První pátek  mše sv. a zpovídání před mší sv. jen v Morkovicích. V Pačlavicích a
Prasklicích povedou akolyté adoraci se sv. přijímání. Připoměňte dětem pobožnost 9.
prvních pátků! * V sobotu 2. srpna je svátek P. Marie Andělské  Porciunkule, možnost
získání plnomocných odpustků. V Morkovicích bude od 7:30 večeřadlo se mší sv.
Panny Marie Andělské z Porciunkule – sobota 2. srpna. Svatý František z Assisi ve
své veliké lásce k Panně Marii věnoval zvláštní péči kostelíku, který se nazývá „Svatá
Maria Andělská" nebo „z Porciunkule". Opravil ho a zde položil šťastný základ řádu
Menších bratří a později řádu klarisek. František vždy velmi toužil po záchraně
hříšníků a přál si, aby jeho milovaný kostelík přispíval k obrácení lidí a sloužil k
duchovní obnově. Jednou, při noční modlitbě v kostelíku, dostal ve zjevení pokyn, aby
šel do Perugie za papežem Honoriem III. vyžádat si pro
kostelík Porciunkuli odpustky k výročnímu dni jeho
posvěcení. Na papežův dotaz kolik roků odpustků žádá,
odpověděl: „Ať mi vaše svatost ráčí dát ne roky, ale duše.
Chci, budete-li souhlasit, aby každý, kdo přijde do toho
kostela vyzpovídán a s lítostí nad hříchy, byl zbaven jak
všech svých hříchů, tak viny a trestu na nebi i na zemi, od
křtu až po vkročení do tohoto kostelíka." A na námitku
dodal: „To, co žádám, není ze mne, ale od Toho, který
mne poslal, našeho Pána Ježíše Krista." Nato papež
pronesl souhlas, který platil pro 2.8. 1216 i všechny další
výroční dny. Od roku 1966 bylo Apoštolským listem Pavla VI. a konstitucí "Učení o
odpustcích" stanoveno, že ve farních kostelích lze tyto plnomocné odpustky získat
vždy 2. srpna. Tím se tomuto svátku dostalo největšího rozšíření. * Chtějte také získat
plnomocné odpustky. Mše sv. bude v sobotu v 8:00 v Morkovicích. Podmínky: mše
sv, sv. přijímání a modlitba (Otče náš, Zdrávas Maria) na úmysl sv. Otce.
Nezapomeň, že k základním podmínkám patří jak vyloučení zalíbení ve hříchu, a to i
lehkém, tak vykonání svátosti smíření (v blízké době, nemusí být týž den).

Liturgie 18. ne. v mez.: Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš!
Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej!
1.čtení. Iz 55, 1-3 * Pojďte a jezte!
Žalm 145 * Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine!
2.čtení: Řím 8,35.37-39 * Nic stvořeného nebude nás moci odloučit od Boží lásky v Kristu.
Evang: Mt 14, 13-21 * Všichni se najedli dosyta. Ježíšovo jednání bylo plně srozumitelné
zejména těm, kteří znali starozákonní předpovědi o mesiášské době. Měla to být doba
hojnosti a dostatku. Nasycení zástupu je znamením, že tato doba nastává. A nejen to. Je to
znamením Boží lásky, která se projevuje v eucharistii, z níž církev od počátků podnes žije.

Svátek Proměnění Páně - 6. srpna. Na hoře Tábor byli Petr, Jakub a Jan očitými svědky
Proměnění Božího Syna ve společnosti Mojžíše a Eliáše. My stojíme na prahu vlastního
proměnění, které souvisí s otázkou věčného života v Jeho společnosti. Svátek nás vybízí,
abychom vystoupili s Ježíšem na horu mlčení a kontemplace. Jeho oslavené tělo je již
trvale proměněno, teď chce proměnit i nás. Mše sv. v Morkovicích v 18:30.
Zastupovat faráře po dobu jeho dovolené bude pro pohřeb, nebo zaopatřování farář ze
Zborovic, tel. 731740591. Pro zaopatřování v nemocnici v Kroměříži se obraťte na kněze
od sv. Mořice, nebo P. Marie. Mše sv. přijedou sloužit domluvení kněží.
Pouť farnosti na Svatý Hostýn se bude konat v sobotu 16. srpna 2014. Odjezd autobusu v
7:10 ze Lhoty, dále z Pačlavic, Prasklic a 7:30 z Morkovic. Přihlaste se u paní Gremlicové.

