Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 31. KVĚTNA 2015
Víra v jednoho Boha ve třech Osobách je jedním z nejzvláštnějších prvků
křesťanství. Žádné jiné náboženství toto tajemství nepředkládá k věření.
Existence Nejsvětější Trojice je dogmatem naší víry. Pouhým lidským
rozumem bychom nedošli k této pravdě, zjevil nám ji Kristus. Samostatná
slavnost ke cti Nejsvětější Trojice vznikla v liturgii poměrně pozdě, až
v 11. století. Roku 1334 ji papež Jan XXI. rozšířil na celou Církev.

Aleluja. Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
Bohu, který je, který byl a který přijde. Aleluja.
1. čt. - Dt 4,32-34.39-40* Autor nejprve připomíná dějiny vyjití z egyptského zajetí, a tak staví
před oči Izraelitů velikost Boží.
Žalm 33 * odp. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
2. čt. Řím 8,14-17* Křesťané jsou vedeni Duchem Božím a nikoli normami. Kdo je tento
Duch? Dar Otce i Syna! Je to Boží láska, která nás objala. Proto smíme Boha nazvat Otcem.
Evangelium - Mt 28,16-20 * Ježíš nejprve pronáší výpověď o moci, kterou obdržel. Dále dává
svým učedníkům pověření, a nakonec přislibuje svou nepřetržitou pomoc skrze svou
přítomnost.

BOHOSLUŽBY OD 31. KVĚTNA DO 7. ČERVNA 2015
NEDĚLE 31. KVĚTNA
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ
TROJICE
pondělí 1. června
sv. Justin
úterý 2. června
středa 3. června
sv. Karel Lwanga a druho.

čtvrtek 4. června
SLAVNOST TĚLA A
KRVE PÁNĚ
pátek 5. června
sv. Bonifác
sobota 6. června
sv. Norbert
NEDĚLE 7. ČERVNA
10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Strašná

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost

Morkovice

7:30
9:00
10:30
17:00
18:30

Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

7:00
14:30
17:00
16:30
17:30

Za + Kateřinu Najmanovu, bratra Jiřího a DO

Morkovice
Morkovice

Mše svatá a májová pobožnost

Za Vladimíra Vinklárka, bratra a dvoje
rodiče
Pohřeb pana Vítězslava Kazíka
Mše svatá
adorace
Mše svatá za farnost a průvod Božího Těla

18:30 Za živou víru svých kmotřenců
8:00 Na poděkování za přijatá dobrodiní s prosbou
o Boží pomoc a ochranu Panny Marie

Pačlavice
Morkovice
Prasklice

8:30 Za farnost a průvod Božího Těla
10:30 Za živou a + rodinu Novotnou
15:00 Mše svatá a průvod Božího Těla

Ohlášky:. Příští neděli 7.6. je sbírka na eucharistický kongres. První svatá zpověď pro

prvopřijmající bude v pátek 5. června v 16:00 v kostele v Morkovicích. Po zpovědi bude
nácvik na nedělní slavnost. Děkuji všem, kteří jste v Morkovicích a v Pačlavicích pomohli
s organizací Noci kostelů i vám všem, kteří jste se aktivně zapojili. Prosím ty, kteří přihlásili
své děti do Prasklic na farní tábor, aby zaplatili nejpozději do 28.6.2015 čátku 500 Kč u Klárky
Lelkové. Chci pozvat všechny holky, které nechodí do scholičky, a rády by se přidali, zvlášťě
ty malé ( i předškolní), aby přišli v pondělí 1. 6. 2015 v 16:30 na faru.
SVĚTEC TÝDNE – Sv. Justin- narodil se na začátku druhého století. Životní moudrost hledal
v nauce stoiků, Aristotela, Pythagora. Hledal pravdu o Bohu, seznámil se s Písmem svatým,
jeho četba a příkladný život křesťanů mu byl pobídkou k přijetí svátosti křtu. Zahořel touhou
přivádět ke Kristu také druhé a pravou nauku úspěšně hájil. Za své vyznání položil život.
Sv. Norbert - Pocházel ze středního Porýní. Žil v přísném odříkání, modlitbách a studiu.
Přiváděl lid ke Kristu, usmiřoval znepřátelená města a vynikal úctou k Nejsvětější svátosti. Ve
Francii v údolí Premontré založil klášter premonstrátů. Stal se magdeburským arcibiskupem.
Jeho chudoba, pokora, horlivost a neohroženost mu vyvolaly nepřátele. Vyzýval k šíření víry
mezi Slovany. Při uložení jeho ostatků v Praze byl zařazen mezi české patrony.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Morkovice ve čtvrtek 4. června v 17:30 mše sv. a průvod Božího Těla
Pačlavice v neděli 7. června v 8:30 mše sv. a průvod Božího Těla
Prasklice v neděli 7. června v 15:00 mše sv. a průvod Božího Těla
Eucharistie Pro tebe, pro každého jednoho z nás, opustil Kristus svého Otce, svou matku,
protože tě miluje až do věčnosti. Kristus touží po tom, aby mohl k tobě přilnout, protože tě má
rád, a to bez ohledu na to, že tys k němu nepřilnul. Kristus se chce s tebou stát jedním tělem.
Proměňování - tajemství víry Při svátosti eucharistie se
více než kde jinde přihlásí naše pochybnosti. Je možné, aby
nám Bůh byl tak blízko, že se s ním můžeme osobně
setkat? Opravdu se z obyčejného chleba a vína stává
Ježíšovo tělo a krev? Stojíme před velkým tajemstvím víry.
Už v době, když Kristus prohlásil, že dá své tělo za pokrm
a své tělo za nápoj, mnozí reptali, divili se, jak může dát jíst
své tělo a pít svou krev, a dokonce mnozí z jeho učedníků
odešli. Kristus však trval na svém. Znamení, která konáme,
opravdu uskutečňují Kristovu přítomnost mezi námi. Tuto
propast nelze překonat jinak než vírou. Bůh s námi činí podivuhodnou výměnu. My přinášíme,
co nám daroval (chléb a víno), a on nám dává sám sebe.
Bratři a sestry v Kristu, příští neděli 7. června, u příležitosti Slavnosti Těla a Krve Páně,
vyvrcholí v jednotlivých farnostech a diecézích přípravy na 1. národní eucharistický kongres.
Je to poprvé v novodobých dějinách, kdy české a moravské diecéze společně chystají takto
rozsáhlé a organizačně náročné setkání, zaměřené na prohloubení úcty k Eucharistii. Dovolte
nám proto, abychom Vás při této příležitosti poprosili rovněž o Vaši podporu při organizaci
hlavní, národní části programu, která se uskuteční ve dnech 15. až 17. října v Brně. Formou
celonárodní sbírky, jež byla společnou dohodou biskupů vyhlášena na příští neděli pro všechny
farnosti českých a moravských diecézí, se může každý podle své vůle a podle svých možností
podílet na zajištění nutných praktických příprav kongresu a přispět tak k jeho zdárnému
průběhu. Vám, kteří se zapojíte, již nyní srdečně děkujeme. S požehnáním.
Vaší čeští moravští biskupové

