Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ČERVNA 2015
"Zachariáši, tvá prosba byla vyslyšena; tvá manželka Alžběta ti
porodí syna a dáš mu jméno Jan. Budeš mít radost a veselí a
mnozí se budou radovat z jeho narození. Bude veliký před
Pánem, víno a opojný nápoj nebude pít, už od mateřského klína
bude naplněn Duchem svatým. A mnohé ze synů izraelských
obrátí k Pánu, jejich Bohu; sám půjde před ním v duchu a moci
Eliášově, aby obrátil srdce otců k synům a vzpurné k moudrosti
spravedlivých a připravil Pánu lid pohotový." (Lk 1,13-17)

A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího,
neboť půjdeš před Pánem, připravit mu cestu.
1. čt. - Job 38,1.8-11* Těžce zkoušený Job přestává důvěřovat v Boží dobrotu. Job křičí k
Bohu a vyčítá mu. Bůh přichází a ukazuje, že člověk nemá dostatečnou zkušenost, nemá
znalosti, ani schopnosti, aby Boha mohl osočovat.
Žalm 107 * odp. Oslavujte Hospodina, neboť jeho milosrdenství trvá navěky.
2. čt. 2 Kor 5,14-17* Pavlovo hlásání evangelia není motivováno úspěchem, touhou zalíbit
se lidem, ale tím, co popisuje v našem textu.
Evangelium - Mk 4,35-41 Zázrak ukazuje Krista jako vládce nad vodami. Mořské vody,
jakožto nespoutaný živel, člověku nebezpečný, byly považovány za sídlo démonických sil.
Vládnout nad mořem znamenalo být mocnější než síly zla.

BOHOSLUŽBY OD 21. ČERVNA DO 28. ČERVNA 2015
NEDĚLE 21. ČERVNA
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
HODY V MORKOVICÍCH

Pačlavice
Morkovice
Morkovice

pondělí 22. června
úterý 23. června
středa 24. června
narození Jana Křtitele

Morkovice

čtvrtek 25. června

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pátek 26. června
sobota 27. června
NEDĚLE 28. ČERVNA
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Morkovice
Morkovice

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

Za + rodinu Legátkovu a Holoubkovu
Za farnost (areál letního kina)
svátostné požehnání
Za Jarmilu Morgovu, 2 muže a živ. rodinu
výstav Nejsv. Svátosti a adorace
Koruna k Božímu milosrdenství
Na poděkování za dar víry
Za + dceru, + rodiče a živou rodinu
Mše svatá
Za + rodiče Jiříčkovy a živou rodinu

Modlitby matek
Mše svatá
Za farnost
Za živou a + rodinu Kejíkovu

Ohlášky:. Dnes je SBÍRKA NA FARNOST. Odpoledne po požehnání jste všichni zváni na
farní zahradu. Modlitební Triduum matek 26.-28.6.– modlitby v Morkovicích v kostele,
v pátek po mši svaté, v sobotu večer v 18:00 a v neděli po mši svaté. (V pátek odprošujeme
za své hříchy, v sobotu odpouštíme a prosíme za obrácení těch, kteří ublížili našim dětem,
v neděli chválíme a děkujeme Pánu za všechno, co učinil v našem životě). Prosím ty, kteří
přihlásili své děti do Prasklic na farní tábor, aby zaplatili nejpozději do 28.6.2015 čátku 500 Kč
u Klárky Lelkové.

V sobotu 27. 6. 2015 v 9,30 hod. bude v katedrále v Olomouci KNĚŽSKÉ SVĚCENÍ
Pavel Macura (Primice v neděli 5. července v 16.00 ve Zlíně – Jižních Svazích)
Zdeněk Mlčoch (Primice v neděli 28. června v 16.00 v Ratajích u Kroměříže)
Vilém Pavlíček (Primice v sobotu 4. července v 10.00 ve Svitavách)
Martin Rumíšek (Primice v pondělí 6. července v 10.30 v Nové Lhotě)
Josef Slezák (Primice v pondělí 29. června v 16.00 v Březnici u Zlína)
PAMATUJME NA NAŠE NOVOKNĚZE V MODLITBĚ
SVĚTEC TÝDNE – Sv. Jan Křtitel - Na rozdíl od ostatních světců je u Jana slaveno
přednostně jeho narození na svět. Důvodem je význam jeho povolání, pro které byl předurčen a
posvěcen již před svým narozením. Jeho rodiči byli židovský kněz Zachariáš a Alžběta. Velmi
dlouho se nemohli mít dítě a pro pokročilý věk se již vzdali naděje. Jan svým narozením
otevřel svému otci ústa, která on měl zavřená pro nedostatek víry při zprávě, že bude mít syna.
Jan později odešel na poušť, kde připravoval lid na příchod Mesiáše.Byl na břehu Jordánu
hlasem, který ukázal na Krista slovy: "Hle, Beránek Boží, který snímá hříchy světa." Za
nezištnou věrnost svému poslání položil život.
Liturgie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele: Byl člověk poslaný od Boha, jmenoval se
Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle a připravil Pánu ochotný lid.
1. čt. Iz 49, 1-6 * Dám tě národům jako světlo.
Žalm 139 * Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.
2. čt. Sk 13, 22-26 * Jan kázal před příchodem Kristovým.
Evang. Lk 1,57-66.80 * Jeho jméno je Jan..

Adorační den farnosti Morkovice

ve středu 24. června 2015
9:00 - výstav Nejsv. Svátosti, zahájení adoračního dne
15:00 společná modlitba korunky k Božímu milosrdenství
18:00 – zakončení adorace a svátostné požehnání
18:30 - slavnostní mše svatá
Nejsvětější svátost bude vystavena od 9:00 do 18:30, je třeba se zapsat na služby po
hodinách. Rozpis bude připraven vzadu v kostele.
Adorovat Ježíše v eucharistii - jsme lidem, který se klaní Bohu.
Bohu, který je láska a který v Ježíši Kristu dal sebe samého za nás,
obětoval se na kříži, aby odčinil naše hříchy, mocí této lásky vstal z
mrtvých a žije ve své církvi. Nemáme jiného Boha než Jeho! Pokud je
adorování Boha nahrazeno adorováním peněz, otevírá se cesta ke
hříchu, osobním zájmům a svévoli. Kdo se neklaní Bohu, začne se
klanět zlu, jako ti, kdo žijí zločinem a násilím. My křesťané se
nechceme klanět ničemu a nikomu na tomto světě než Ježíši
Kristu. Tělo Páně nás sjednocuje, činí z nás jednu rodinu, Boží lid shromážděný kolem
Ježíše, Chleba života. Budeme-li se klanět Kristu, naše farnost a církev porostou ve víře a
v lásce a v radosti z evangelizace. (sv. Otec František)

