Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 24. KVĚTNA 2015
Dnes končí velikonoční doba. Více jak tři měsíce jsme
putovali k dnešní slavnosti. Bůh vedl Izrael a posléze první
učedníky složitou cestou až k dnešnímu dni, aby postupně
krok za krokem objevili, kým Bůh je a jaký dar člověku
nabízí. Přes všechna lidská selhání Bůh zůstává vášnivě
milujícím a člověka neopustí. Duch svatý bude mocným
průvodcem církvi na cestě za Bohem.

Aleluja. Přijď, Duchu svatý, naplň srdce svých věrných
a zapal v nich oheň své lásky. Aleluja.
1. čt. - Sk 2,1-11* Den Letnic je ve Starém zákoně oslavou daru Tóry – Zákona. Ezechiel
předpovídal jiný zákon – darovaný přímo do srdce. A právě to se nyní stalo!
Žalm 104 * odp. Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!
2. čt. Gal 5,16-25* Svatý Pavel srovnává dva základní osudy člověka. Na jedné straně jsou
skutky těla, které vedou ke smrti. Na druhé straně božské dary „ovoce Ducha“
Evangelium - Jan 15,26-27; 16,12-15* Janovo evangelium v textu o poslední večeři asi
nejvíce z celého Nového zákona vysvětluje vztah mezi Bohem Otcem, Synem a Duchem
svatým

BOHOSLUŽBY OD 24. DO 31. KVĚTNA 2015
NEDĚLE 24. KVĚTNA
SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO

pondělí 25. května
svatodušní pouť
úterý 26. května
sv. Filipi Neri
středa 27. května
čtvrtek 28. května

pátek 29 . května
sobota 30. května
sv. Zdislava
NEDĚLE 31. KVĚTNA
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

Za farnost
Mše svatá

NA JEZÍRKU

7:30
9:00
10:30
19:00
17:30

Morkovice

7:00

Mše svatá

Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

18:30
17:00
18:00
18:00
19:00
8:00

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Strašná

7:30
9:00
10:30
17:00

Na poděkování za B. milosti a ochranu P. Marie
Májová a svátostné požehnání pro poutníky

Za + Marii Broskvovou, manžela, rodiče a
živou rodinu

Za Ladislava Krejčího a vnuka
Mše svatá
Mše svatá
Májová a adorace
Za + rodiče Lejsalovy a živou a + rodinu
Za živé a + členy živého růžence a jejich rodiny

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Mše svatá a májová pobožnost

Ohlášky:. Dnes 24.5. je sbírka na církevní školství. Děkuji moc všem brigádníkům, kteří

pomáhali v Pačlavicích na farním dvoře.
Již několik roků se v naší zemí pořádá akce - Noc kostelů. Letos se přidáme i my
z farnosti Morkovice a Pačlavice. 29. května si budou moci
zájemci prohlednout věž a zvony kostela, nově opravenou
střechu, ale také bude možnost poslechnout si něco o historii a
vyzdobě kostela, poslechnout si koncert, nebo prožít společně
s námi liturgii. V Pačlavicích bude možnost navštívit a
prohlédnout si kostel 30. května v sobotu večer.
MORKOVICE 29. 5. 2015 - KOSTEL SV. JANA KŘTITELE
PROGRAM:
16:00 – 19:00 VOLNÁ PROHLÍDKA KOSTELA (v 16:00; v 17:00 a v 18:00
s komentářem)
16:00 – 18:30 PROHLÍDKA ZVONŮ, VĚŽE A PŮDY KOSTELA
(s doprovodem po skupinkách)
19:00 – 20:00 MŠE SVATÁ – s prosbou za mír a pokoj v naší zemi
20:00 – 20:45 KONCERT SCHOLIČKY A CHRÁMOVÉHO SBORU
20:45 – 21:30 PROHLÍDKA KOSTELA
21:30 ZÁVĚREČNÉ POŽEHNÁNÍ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PAČLAVICE 30.5. 2015 – KOSTEL SV. MARTINA
PROGRAM: od 18:00 do 20:00
* Prohlídka kostela - jak a kdy vznikal? Kčem slouží?
Které sochy svatých a proč máme v kostele?
* Návštěva sakristie - co se používá při mši svaté?
* Výstava bohoslužebných rouch
* Varhanní minikoncert
* Závěrečné požehnání

Svatodušní pouť na Jezírku bude v pondělí 25. května
– v 17:00 modlitba růžence a příležitost ke svaté zpovědi a v 17:30 mše svatá
SVĚTEC TÝDNE – Sv. Filip Neri se narodil roku 1515 ve Florencii. Odtud v 17. letech
přišel do Říma. Věnoval se nemocným a také mládeži. Založil bratrstvo s charitativní činností.
Stal se knězem, vyzýval k častému přijímání svátostí. Duchovními rozhovory posiloval
obrácené a dal základ ke kongregaci oratoriánů. Měl rád veselé lidi. Vynikal v pokoře a v
konání dobra. Stal se apoštolem Říma. SV. ZDISLAVA se narodila v
Křižanově asi v roce 1220. Přes svůj šlechtický stav byla ženou prostého
života, dobroditelkou chudých i nemocných. Snažila se co nejvíce ztotožnit s
Kristem i jako manželka a matka čtyř dětí. Sjednocení s Kristem upevňovala
modlitbou, čtením Písma svatého, účastí na mši svaté a přijímáním svátostí.
Svým příkladným životem a vytrvalou modlitbou dovedla získat svého muže
pro věc Boží. S jeho svolením vstoupila do třetího řádu sv. Dominika.
Zemřela roku 1252. Je patronkou rodin a českého národa
Prosba o vedení Duchem Svatým - Duchu Svatý, osvěcuj mě, veď mě, posiluj a utěšuj.
Řekni mi, co mám dělat, dej mi své vnuknutí, chci přijmout a uskutečnit všechno, co chceš ty,
podrobit se tvému vedení, daruj mi k tomu sílu, vytrvalost a nadšení. Amen.

