Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 7. ČERVNA 2015
Pane Ježíši, děkuji ti za odkaz tvé lásky, který jsi nám daroval
v Eucharistii. Děkuji, že se mě v každém svatém přijímání dotýkáš
svýma uzdravujícíma, láskyplnýma rukama, že mě svou láskou
zcela pronikáš, takže se mohu sjednotit s tebou, který ses za mě
vydal.
Daruj mi ochotné srdce, abych tě dokázal celou svou bytostí
přijímat tak, abys mohl uzdravit všechny mé rány, tak, aby se tvé
slovo lásky ve mně vtělilo a učinilo mě schopným lásku přijímat a
předávat druhým.

EUCHARISTIE – STŘED NAŠEHO ŽIVOTA
1. čt. - Gn 3,9-15 * Popis prvotního hříchu - vidíme, že hříchem vstoupil mezi muže a ženu
nesoulad. Adam svaluje vinu na ženu, podobně i žena na hada.
Žalm 130 * odp. U Hospodina je slitování, hojné je u něho vykoupení.
2. čt. 2 Kor 4,13-5,1 * Svatému Pavlovi zřejmě korintští křesťané vyčítali, že se chlubí sám
sebou. Pavel reaguje a mluví o pravé slávě působené Bohem a zároveň odkazuje na vlastní
utrpení a bídu.
Evangelium - Mk 3,20-35 * Marek naším textem podtrhne význam nové rodiny – učedníků. K
porozumění Bohu totiž nejsou klíčové rodové vazby, konexe ani zvláštní studia (učitelé
Zákona), ale otevřenost Božímu Duchu.

BOHOSLUŽBY OD 7. ČERVNA DO 14. ČERVNA 2015
NEDĚLE 7. ČERVNA
10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
SLAVNOST 1. SV. PŘIJÍMÁNÍ

pondělí 8. června
úterý 9. června
středa 10. června
čtvrtek 11. června
sv. Barnabáše, apoštola
pátek 12. června
slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova
sobota 13. června
Neposkvrněného Srdce
Panny Marie
NEDĚLE 14. ČERVNA
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Pačlavice
Morkovice
Prasklice

Za farnost a průvod Božího Těla
Za živou a + rodinu Novotnou
Mše svatá a průvod Božího Těla
Za živou a + rodinu Okálovu

Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice

8:30
10:30
15:00
18:30
7:00
9:30
18:30
18:00
18:00
17:00
18:30

Křeby

17:30
18:00

modlitba růžence
Mše svatá

Morkovice

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Mše svatá

Mše svatá (domov důchodců)
za + Boženu Jančkovou
Mše svatá
adorace
Mše svatá
Za rodiče Morongovy, děti a DO

7:30 Za farnost
9:00 Mše svatá
10:30 Za + doktora Miroslava Kenovského a za
živé a + poutníky

Ohlášky:. Dnes 7.6. je sbírka na eucharistický kongres. Děkuji všem, kteří jste přispěli
k oslavě Božího Těla, vám, kteří jste vyzdobili kostel, nachystali krásné oltáře, děkuji
ministrantům, muzikantům, schole, družičkám, varhaníkům i vám všem, kteří jste přišli a svojí
účastí vyjádřili víru v přtomnost Krista v eucharistii. Prosím ty, kteří přihlásili své děti do
Prasklic na farní tábor, aby zaplatili nejpozději do 28.6.2015 čátku 500 Kč u Klárky Lelkové.
Ve čtvrtek 11.6. v 19:30 bude v Morkovicích na faře setkání farní rady –pouť v Morkovicích
SVĚTEC TÝDNE – Sv. Barnabáš, apoštol - do Jeruzaléma přišel, aby se učil Starému zákonu.
Poznal tam i zákon Ježíše Krista a zařadil se mezi jeho učedníky. Svůj statek prodal a peníze
dal apoštolům na rozdělení pro chudé věřící. Byl plný Ducha svatého a víry. Ujal se Pavla po
jeho obrácení a uvedl jej k apoštolům. Evangelium kázal v Antiochii, odkud Pavla provázel na
jeho 1. apoštolské cestě a s ním zakládal křesťanské obce. S Markem pak odešel na rodný
ostrov Kypr, kde podle ústního podání byl r. 60 - 62 od židů ukamenován.

MORKOVSKÉ HODY - neděle 21. června 2015
9:30 - koncert dechové hudby a průvod od farního kostela
10:00 - hodová mše sv. v areálu letního kina
14:30 - koncert Morkovčanky na Městečku a před kostelem
15:00 - Te Deum a svátostné požehnání ve farním kostele
15:45 - hodové odpoledne na farní zahradě s kapelou Morkovčanka
Arcibiskup olomoucký Jan Graubner, ve snaze přispět k dlouhodobému a pravidelnému
prohlubování osobního vztahu věřících k Pánu Ježíši, vyhlašuje založení společenství adorátorů
Arcidiecéze olomoucké, nazvané Eucharistická hodina
- je to duchovní společenství věřících. Členství vzniká zapsáním do matriky členů, která je
vedena na arcibiskupství. Každý přijatý obdrží Členskou knížku
- členové společenství se snaží prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u svatostánku každý týden,
minimálně však jednou za měsíc a snaží se být na mši sv. častěji, než je povinné.
- se stejnou láskou, s jakou klečí u svatostánku se snaží sloužít Ježíši v potřebných lidech. Tato
služba začíná doma péčí o děti, nemocné či staré, může se rozvíjet v dobrovolnické službě
Charity či farnosti, může to být i péče o kostel. Členové se snaží aspoň o půl hodiny takové
služby za týden.
- za každou půl hodinu adorace před svatostánkem (výstav není podmínkou) může získat
plnomocné odpustky pro sebe nebo pro duše v očistci
(Bližší informace na nástěnce nebo na faře. MOŽNOST PŘIHLÁSIT SE NA FAŘE)
Sbírky v květnu 2015
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
neděle 3.5.
4.908,2.275,780,
neděle 10 5.
4.733,2.633,- + dar 1.100,850,- + dar 700,Nanebevst. Páně - 14. 5.
1.339,Křéby 1.681,
neděle 17.5
12.157,7.088,1.139,sb. na círk. školst. - 24. 5.
6.870,2.819,670,neděle 31.5.
3.986,2.242,950,Arcibiskupství olomoucké vyhlašuje výběrové řízení na místo Pastorační asistentky
(asistenta) Děkanátního centra pro rodinu Kroměříž
Nabízíme: úvazek 0.5 – služební poměr na základě dekretu dle CIC nástup možný 1. 9. 2015
(bližší informace na faře)
Pouť kostelníků, akolytů, varhaníků a farních pomocníků. Pojedeme ve čtvrtek 18.6. do
Francovy Lhoty - rodiště kardinála Trochty a do Horní Lidče - mechanický betlém. Přihlaste se
co nejdříve na faře.

