Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 28. ČERVNA 2015
Můžeme se jako dvanáct let nemocná žena odhodlaně
přibližovat k Ježíši i navzdory tlačícímu se zástupu. Můžeme
jako představený synagogy vytrvale a s vírou přicházet za
Ježíšem s upřímnou snažnou prosbou: „Pojď, vlož ruce...!“
Nebo můžeme jako ti, kdo ještě stále úplně nepochopili, kdo je
Ježíš, odrazovat i ostatní: „Proč ještě Mistra obtěžuješ? Je to
zbytečné!“

„Tvá víra tě zachránila! Neboj se, jen věř!”
1. čt. - Mdr 1,13-15;2,23-24* Kniha obsahuje pozdní židovskou teologii. Příkladem je
pohled na smrt: Bůh smrt nechtěl a nechce. On miluje život!
Žalm 30 * odp. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
2. čt. 2 Kor 8,7.9.13-15* Pavlova výzva není teorií ekonomie, ale vyslovuje zásadní
požadavek rovnosti, respektive solidarity pomoci.
Evangelium - Mk 5,21-43 Jsou zde do sebe vložené dva příběhy. Žena s krvácením a
vzkříšení mladé dívky. Důležitou roli zde hraje víra. Není jediným nástrojem uzdravení –
to je Boží moc – ale uzdravení s vírou úzce souvisí.

BOHOSLUŽBY OD 28. ČERVNA DO 5. ČERVENCE 2015
NEDĚLE 28. ČERVNA
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 29. června
Sv. Petra a Pavla
úterý 30. června
Posvěcení katedrály
středa 1. července
čtvrtek 2. července

Lhota
Morkovice

Mše svatá
Za farnost
Za živou a + rodinu Kejíkovu
Mše svatá
Za + rodiče Šabatovy, DO a živou rodinu

Morkovice

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

Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

18:30
17:00
18:00
18:00
18:30

Na poděkování za 65 let, prosba za živ. rodinu

pátek 3. července
sv. Tomáš, apoštol
sobota 4. června
Morkovice
sv. Prokop
NEDĚLE 5. ČERVENCE Pačlavice
SV. CYRILA A METODĚJE Morkovice
Prasklice

8:00

Za ochranu a dar zdraví pro Jana Beerkense

Mše svatá
Mše svatá
Adorace
Za + Jindřicha Tesaře, manželku a DO

Na poděkování za dar života s prosbou o
Boží ochranu a požehnání
9:00 Mše svatá
10:30 Za+Metoděje Najmana rodiče a živ. rodinu
17:30 Za farnost

Ohlášky:. *Děkuji všem, kteří jste pomohli s organizací oslav svátku sv. Jan Křtitele ať už
v kostele, na letním kině nebo na farní zahradě. Děkuji také všem, kteří jste se zúčastnili
Adoračniho dne naší farnosti. *V pátek 3. července – 1. pátek v měsíci – budu navštěvovat
nemocné. Zpovídat v Morkovicích budu v pátek od 17:30. *4. července vás zvu na cyklopouť
na Velehrad (28km) Budeme vyjíždět v sobotu ve 14:00 od kostela, zúčastníme se oslav
svátku sv. Cyrila a Metoděje. Návrat v neděli ráno a nebo po mši svaté odpoledne. Bližší
informace u pana faráře.

DNES 28. ČERVNA JSME ZVÁNI NA PRIMICI
NOVOKNĚZE P. ZDEŇKA MLČOCHA
Mše svatá v Ratajích u Kroměříže začíná v 16:00 v kostele
PRIMICE V NAŠÍ DIECÉZI
P. Josef Slezák (Primice v pondělí 29. června v 16.00 v Březnici u Zlína)
P. Vilém Pavlíček (Primice v sobotu 4. července v 10.00 ve Svitavách)
P. Pavel Macura (Primice v neděli 5. července v 16.00 ve Zlíně – Jižních Svazích)
P. Martin Rumíšek (Primice v pondělí 6. července v 10.30 v Nové Lhotě)
SVĚTEC TÝDNE – Sv. Petr a Pavel, apoštolové - Petr a Pavel jsou apoštolové s
výjimečným významem. Jejich společný svátek se slaví už od
poloviny III. století. V úctě jsou spojováni nejen proto, že oba
skončili v Římě, ale ve službě Kristu poznamenali základní
strukturu křesťanství svými odlišnými úkoly i charaktery.
Na Petrovi - na skále, postavil Ježíš církev v odpověď na víru,
kterou Petr vyznal. Jako zástupci církve mu Ježíš řekl: "Tobě
dám klíče nebeského království." Petra následoval Pavel,
dřívější pronásledovatel, který po setkání s Kristem dal všechny
své síly do jeho služeb. Za císaře Nerona byli Petr i Pavel
zajati, Petr byl ukřižován hlavou dolů a Pavel později sťat.
Došli spravedlnosti pro vyznání pravdy, pro kterou zemřeli.
Sv. Prokop – Prokop se narodil se kolem roku 970, později se rozhodl pro poustevnický život
nejdříve v jeskyni v Dalejích u Jinonic a poté se Prokop přesunul do Posázaví, kde praktikoval
asketický život a pracoval – mýtil les a obdělával takto získanou půdu. Legenda praví, že jej
okolní lidé spatřili orat s ďáblem zapřaženým do pluhu. S pomocí knížete Oldřicha vzniká
postupně kolem Prokopovy poustevny mnišská osada obydlená učedníky, kteří chtěli žít stejně
jako on. Prokop se posléze stal prvním opatem kláštera.

Modlitba na prázdniny:
Jsem šťastný, mám volno. Čas pro sebe, čas pro tebe.
Očekávám mnoho - slunce, oblaka, vítr, vodu, dálky, přátele.
Otevři mi oči pro krásu svého světa, dej mi pozorný sluch pro hlas stvoření.
Děkuji ti za ty dny volnosti. Dej, ať nasbírám sílu, abych byl laskavější.
Setkám se s lidmi, blízkými i cizími, děkuji ti a prosím tě,
abych jim dovedl naslouchat, abych se přiblížil jim i jejich světu,
abych jim porozuměl, neboť mám čas.
Dej mi slova a činy, které dávají radost. Na všech cestách ať je se mnou tvá láska.
Dej, ať se vrátím domů bohatý zkušenostmi a novou silou.
(Alfonso Pereira,Myšlenky a modlitby)

