Hlas od Jordánu

Rok Rodiny

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 24. SRPNA 2014

Nakloň, Hospodine, svůj sluch a slyš mě, pomoz svému služebníku, který v tebe doufá.
Ty jsi můj Bůh, smiluj se nade mnou, Pane, neboť stále k tobě volám.
1.čtení. Iz 22, 19-23 * Na jeho rameno položím klíč od Davidova domu.
Žalm:138 * Hospodine, tvá dobrota trvá na věky, dílo svých rukou neopouštěj!
2.čtení:Řím 11,33-36* Od něho, skrze něho a pro něho je všecko.
Evang: Mt 16,13-20 * Ty jsi Petr; tobě dám klíče od nebeského království. Na Petrovo vyznání
navazuje poslání, které mu Ježíš svěřuje. Proto může být Petr nazván skálou, ač je slabý člověk.
Mesiáš jistě nechce rozdávat vyznamenání svým učedníkům. Chce se však o svůj lid postarat a
k tomu potřebuje lidi, kteří mu věří. Jejich víra roste, jak je řečeno, z Božího daru.
BOHOSLUŽBY OD 24. SRPNA DO 7. ZÁŘÍ 2014
neděle 24. srpna
Pačlavice
8:30 mše sv. za farníky
21. neděle v mezidobí
Morkovice
10:00 na poděkování Bohu za dar života a víry
pondělí 25. srpna
Morkovice
8:00 mše sv. – volná intence
středa 27. srpna
Morkovice
8:00 za † Františka Hrabánka, dva syny a ž. rod.
čtvrtek 28. srpna
Pačlavice
17:30 mše sv. - modlitby za mír od 17:00
pátek 29. srpna
Morkovice
9:00 zahájení adorace za mír
den postu a modliteb
Morkovice
15:00 mše sv. k B. Milosrdenství za mír
za mír
Prasklice
17:30 mše sv. - modlitby za mír od 17:00
neděle 31. srpna
Prasklice
7:30 mše sv.
22. neděle v mezidobí
Pačlavice
8:45 mše sv.
Morkovice
10:00 mše sv. za farníky
pondělí 1. září
Morkovice
10:30 mše sv. Veni Sancte na zahájení škol. roku
středa 3. září
Morkovice
18:30 za + rodiče Dupákovy, ž. a + rod.
čtvrtek 4. září
Pačlavice
17:30 mše sv. s adorací a zpovídáním od 17:00
pátek 5. září
Prasklice
17:30 mše sv. s adorací a zpovídáním od 17:00
první pátek
Morkovice
18:30 mše sv. - od 18:00 adorace
mariánská sobota 6. září Morkovice
7:30 mariánské večeřadlo a mše sv.
neděle 7. září
Prasklice
7:30 mše sv. za farníky
23. neděle v mezidobí
Pačlavice
8:30 mše sv.
Morkovice
10:00 na poděk. Bohu a požehnání pro rod. /705
Svátky svatých: st 27. 8. sv. Moniky; čt. 28. 8. sv. Augustina, biskupa a uč. církve;
pá 29. 8. Umučení sv. Jana Křtitele, st 3. 9. sv. Řehoře Velikého, papeže a uč. církve.
ARCIDIECÉZNÍ POUŤ RODIN A UČITELŮ na Svatém Hostýně
Zveme vás na Arcidiecézní pouť rodin a učitelů v sobotu 30. srpna 2014, která bude
vrcholem roku rodiny v naší arcidiecézi.
Mši sv. celebruje v 10.00 hodin na venkovním pódiu olomoucký arcibiskup Jan Graubner
“Přijďte společně poděkovat Matce Boží za její ochranu a pomoc v době prázdnin a
vyprosit si potřebné milosti pro nadcházející školní rok…”

Umučení sv. Jana Křtitele - narození pro nebe slavíme v pátek 29. srpna.
Narození sv. Jana Křtitele je každoročně slaveno liturgickou
slavností 24.června. Je to hlavní slavnost farnosti a města
Morkovice - hody. Máme slavit také den jeho narozenin pro
nebe, den smrti. O Janově mučednictví píší tři evangelisté,
Matouš, Marek a Lukáš i židovský dějepisec Josef Flávius.
Herodes Antipas dal Jana uvěznit kvůli výtkám vůči Herodovu
nemravnému životu a jeho cizoložná manželka Herodiada
pak dosáhla toho, že ve vězení dal Janovi setnout hlavu.
Janovým posláním bylo upozornit na příchod Mesiáše a hlásat potřebu pokání. Svátek
jeho umučení ukazuje, jak lidé zaprodaní hříchu nenávidí pravdu. Ale ten, kdo se jí
drží a věrně ji hlásá, dojde věčné odměny v nebi. Přijmu proto se vzorem Jana jeho
rady, které vedou na cestu do tohoto království věčné blaženosti. Přijďte oslavit také
tento svátek našeho farního patrona při mši sv. v pátek v 15:00 v Morkovicích.

„Modlete se za dar míru a pokoje pro celý svět, zejména pro obyvatele severního Iráku a
tamní křesťanskou populaci, která je v těchto dnech tvrdě pronásledována a musí utíkat ze
svých domovů, pro lid na Blízkém východě a na Ukrajině,“ píší ve svém poselství naši
biskupové. Milí bratři,žijeme ve světě, který je nejen těžce zkoušen stále novými válečnými
konflikty, ale který - stejně jako před dvěma tisíci lety - stále pronásleduje ty, kteří uvěřili
Kristu. Jejich utrpení je částečně způsobeno i nedostatečnou podporou ze strany
západních křesťanů. I když se za pronásledované křesťany modlíme každou neděli při
bohoslužbách, je potřeba dělat víc. Proto vás všechny prosíme, abyste ve svých farnostech
na tento úmysl pamatovali pravidelně. Je možné také vyhlásit farní den postu a modliteb.
Pomáhejte svými modlitbami i jiným způsobem tam, kde je to potřeba. V době totality jsme
to byli zase my, kteří byli povzbuzováni sestrami a bratry ze svobodných zemí.
V našich farnostech bude farní den postu a modliteb za mír v pátek 29. srpna 2014.
Zvolte si každý přísnější formu postu, nejlépe o chlebu a vodě. Zúčastněte se ten
den adorace, mše sv. a vše obětujte za mír. V Pačlavicích již ve čtvrtek od 17:00,
v Morkovicích a Prasklicích v pátek. Budete-li v Morkovicích na nákupech, nebo
u lékaře, přijďte do kostela na adoraci od 9:00 do 15:00. Každou hodinu budou
litanie a společná modlitba za mír. Zapište se v Morkovicích na adorační služby.
Bože, prosím, slyš můj hlas a uděl světu svůj trvalý pokoj a mír!
Slavnostní zahájení nového školního roku bude opět při mši sv. ve farním kostele
v Morkovicích v pondělí 1. září 2014 v 10:30. Zveme všechny školáky, rodiče, vyučující a
farníky. Budeme společně prosit o dary Ducha Svatého pro nový školní rok. Přihlášky
do náboženství vyplňte a odevzdejte co nejdřív v sakristii nebo na faře.
PRVNÍ PÁTEK - zaslíbení Ježíšova Srdce: „slibuji Ti v nesmírném milosrdenství
svého Srdce, že všem, kteří přijmou po devět prvních pátků v měsíci za sebou mé
Tělo, dám milost konečné zkroušenosti, že neumřou bez milosti Boží a bez
potřebných svátostí. Mé Božské Srdce bude v hodině smrti jejich útočištěm“.

Přicházejte na první pátek uctít Ježíšovo Nejsvětější Srdce. Veďte své děti
k pobožnosti prvních pátků, připomeňte jim, aby přišly ke zpovědi a ma mši sv.
Zpovídání před prvním pátkem: ve čtvrtek od 17:00 Pačlavice, v pátek od 17:00
Prasklice. Morkovice ve středu před mší sv. a v pátek od 15:00 pro děti.
Mariánská první sobota „Každou první sobotu se uzavírají brány pekla: nikdo nebude
zavržen. Brány očistce se otevírají. Mnoho duší přijde do nebe. To je dílo milosrdné
lásky mého Syna, kterou odměňuje ty duše, které uctívají mé Neposkvrněné Srdce!"
V Morkovicích se ten den modlíme od 7:30 mariánské večeřadlo a slavíme mši sv.

