Hlas od Jordánu
Rok Rodiny

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17. SRPNA 2014

Liturgie slova 20. neděle v mezidobí - vstupní antifona: Štíte náš, Bože, pohleď, popatř
na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc.
1.čtení. Iz 56,1.6-7 * Cizince přivedu na svou svatou horu.
Žalm: Žl 67 * Ať tě, Bože, velebí národy, ať tě velebí kdekterý národ!
2.čtení:Řím 11, 13-15. 29-32* Boží dary Izraeli a jeho povolání jsou neodvolatelné.
Evang: Mt 15,21-28 * Ženo, jak veliká je tvá víra! Nejde jen o to, že evangelium plasticky
ukazuje, že i pohané mají šanci. Jde o víru. Předmětem víry této ženy není splnění jejího
přání. Ona věří především Ježíši, vnímá jeho poslání, určené ve prospěch všech potřebných.
BOHOSLUŽBY OD 17. SRPNA DO 24. SRPNA 2014
neděle 17. srpna
Prasklice
7:30 mše sv. za farníky
20. neděle v mezidobí Pačlavice
8:45 mše sv.
sbírky na opravy
Morkovice 10:00 za B. pomoc a ochranu pro rodinu
Šreflovu
pondělí 18. srpna
Morkovice 15:00 za † Lubomíra Pátíka a rodiče
úterý 19. srpna
středa 20. srpna
Prasklice
17:30 mše sv.
Morkovice 18:30 za † rodiče Jiříčkovy, živou a † rodinu
čtvrtek 21. srpna
Morkovice
8:00 mše sv.
pátek 22. srpna
Jezírko
17:30 poutní mše sv. za rodiny a děti
sobota 23. srpna
Prasklice
18:00 mše sv.
neděle 24. srpna
Pačlavice
8:30 za farníky
21. neděle v mezidobí Morkovice 10:00 na poděkování Bohu za dar života a víry
Svátky svatých: st 20. 8. pam. sv. Bernarda, opata a učitele církve; čt. 21. 8. pam. sv. Pia
X., papeže; pá 22. 8. Panny Marie Královny – pouť na Jezírku
Dnes je měsíční sbírka na splácení dluhů za opravy našich kostelů a far. Kromě
sbírek při bohoslužbách prosíme také o mimořádné dary, které můžete předat paní
účetní, na faře, nebo poslat na účet farnosti: Morkovice 207547249/0300; Pačlavice
207545331/0300; Prasklice 159317704/0300. V Morkovicích zplácíme dluhy za
opravu střechy farního kostela, v Pačlavicích a Prasklicích za rekonstrukci a
vybavení fary. 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.

SVÁTEK PANNY MARIE KRÁLOVNY - POUŤ NA JEZÍRKU
v pátek 22. srpna
v 17:00 růženec, 17:30 mše sv.
Přijďte oslavit tento svátek se svými dětmi
a modlit se za své rodiny.
Královno rodin oroduj za nás!

PŘIHLÁŠKA do římskokatolického náboženství ve šk. roce 2014 / 15
Jméno a příjmení dítěte:______________________________________________________
Datum narození:_________________Bydliště:____________________________________
Žák(žákyně):_______třídy.

Dne:_____________

___________________________
podpis otce nebo matky

Vážení rodičové přihlaste své děti do výuky náboženství, která probíhá na ZŠ v
Morkovicích. Vyplněné přihlášky odevzdejte do 25. srpna 2014 v sakristii nebo na faře.
Mše sv. na zahájení školního roku bude v první den školního roku 1. září 2014 v 10:30
v kostele v Morkovicích. Budeme prosit o dary Ducha Svatého pro nový školní rok.
Pouť na Svárov v pondělí 25. srpna 2014. Zde se 25.června 1997 poprvé sešli poutníci u
sochy Panny Marie Královny Míru, která byla přivezena z Medjugorje. Od té doby vždy
25. v měsíci, od května do října přicházejí poutníci, modlí se růženec, přistupují k svátosti
smíření a slaví mši sv. Tak si připomínají chvíle, které prožili v Medjugorje. Program
setkání v 17:00 modlitba růžence a svátost smíření,18:00 mše svatá, adorace. Pokud bude
zájem vypravíme z našich farností autobus, přihlaste se u paní Gremlicové.
ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A UČITELŮ na Svatém Hostýně
Srdečně zveme všechny rodiny a pedagogy na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů v sobotu 30.
srpna 2014, která má být vrcholem roku rodiny v naší arcidiecézi.
“Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a vyprosit
si potřebné milosti pro nadcházející školní rok…”
8.00 - pěší putování od brány hřbitova v Bystřici pod Hostýnem
10.00 - poutní mše sv. na venkovním pódiu, hlavní celebrant arcibiskup Jan
Graubner
13.00 - 14.00 přednáška “O vděčnosti” pro manžele, rodiče a prarodiče v Jurkovičově
sále. - současně hraje dětem loutkové divadlo Dana Taraby (sál poutního domu č.
3)
13.30 - 15.00 “Cesta pro manžele” program děkanátních center pro rodinu současně jsou pro děti připravena stanoviště plné her a soutěží (louka za pódiem)
15.30 - slavnostní požehnání v bazilice Panny Marie
16.00 - 17.15 koncert hudební skupiny Paprsky
MAG N IF IKAT KŘES ŤAN A
„Bože, modlil jsem se k tobě o sílu, abych měl úspěch v práci, ale tys mi dal slabost,
abych se učil být pokorný. Prosil jsem tě o zdraví, abych mohl vykonat veliké věci,
ale tys mi dal nemoc, abych dokázal ještě víc. Prosil jsem tě o bohatství, abych byl
šťastný, ale tys mi dal tuto chudobu, abych se mohl stát moudrým. Prosil jsem tě o
úspěch v povolání, aby si mne lidé vážili, ale tys mi dal tuto bezmoc, abych se učil
vážit si věcí obyčejných. Nedal jsi mi nic z toho, oč jsem tě prosil, ale dal jsi mi víc:
poznání, co má v životě tu pravou cenu. Učinil jsi mne touto nemocí moudřejším a
bohatším. Díky ti za to, Pane!“
Přestaň si stýskat, že na světě je smutno, a začni se s Pannou Marií radovat z Boží
dobroty! Přestaň se trápit se svými mindráky. Začni se s Marií radovat z Božího
vyvolení a obdarování životem. Přestaň naříkat, že svět je zlý a začni budovat
civilizaci lásky. Hleď do budoucna s důvěrou.

