Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE 5. ČERVENCE 2015
PROGLAS Jsem předzpěv k svatému evangeliu.
Jak dříve předpověděli proroci,
Kristus přichází shromáždit národy,
neboť jest světlem tohoto světa.
Splnilo se to v tisíciletí tomto sedmém.
Oni totiž řekli: Slepí prohlédnou
a hluší uslyší slovo Písma.
Neboť jest třeba poznati Boha.
Proto slyšte, Slované, toto:
Dar tento jest zajisté od Boha daný,
dar boží jest to údělu na pravici,
dar duším, nikdy se nekazící,
těm duším, které jej přijmou.
(Úryvek z veršované předmluvy k evangeliu, autorství
je přisuzováno Konstantinovi)

1. čt. – Iz 61,1-3a* Prorok, oživován Duchem Božím, přináší působivou zvěst, která je
„evangeliem“ pro chudé, nadějí pro nemocné, osvobozením pro otroky a vězně.
Žalm 117 * odp. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
2. čt. 2 Kor 4,1-2.5-7* Nepřátelé obviňovali Pavla, že se staví na odiv. Odpovídá jim tím,
že zdůrazňuje velikost kazatelské služby, jejímž předmětem je Ježíš, Mesiáš a Pán.
Evangelium - Lk 10,1-9 Pán chce spasit všechny lidi. Posílá učedníky po dvou jako
svědky bratrské lásky. Nehlásají sami sebe, ale toho, jehož jsou zvěstovateli.

BOHOSLUŽBY OD 5. ČERVENCE DO 12. ČERVENCE 2015
NEDĚLE 5. ČERVENCE Pačlavice
SV. CYRILA A METODĚJE Morkovice
Prasklice
pondělí 6. července
Morkovice
Sv. Marie Goretti
úterý 7. července
Morkovice
středa 8. července
Morkovice
čtvrtek 9. července
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
pátek 10. července
Morkovice
sobota 11. července
Morkovice
sv. Benedikta,
NEDĚLE 12. ČERVENCE Prasklice
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Morkovice
Pačlavice

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

Mše svatá
Za+Metoděje Najmana rodiče a živ. rodinu
Mše svatá
Na poděkování za přijatá dobrodiní

7:00
18:30
17:00
18:00
18:00
18:30
8:00

Za dar zdraví a Boží pomoc
Za + rodiče Slezákovy, živou a + rodinu

Mše svatá
Mše svatá
Adorace
Za + Světlanu Morongovou, živou a + rodinu

Za dar zdraví, ochranu a pomoc Boží pro
živou rodinu
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za živé a zemřelé hasiče z Pačlavic

Ohlášky: * Pouť ke cti svaté Anny bude v Prasklicích v neděli 26.7. v 10:30. pouť ve
Lhotě u Zdravé Vody bude v sobotu 25.7. v 17:30 a Pouť u sv. Anny ve Slížanech bude
v neděli 26.7. v 17:30. * Děkuji chlapům v Pačlavicích za brigádu na faře a prosím ještě
ženy v Pačlavicích, aby se domluvily na úklid fary tento týden. Příští neděli je přesunutý
čas mše svaté
Mše svatá Křéby u Prasklic - pondělí 13. července 2015 od 17:30

zahájení u 9. zastavení křížové cesty modlitbou radostného růžence,
procesí na Křéby a mše sv. v 18:15
(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích)
SVĚTEC TÝDNE – Sv. Cyril a Metoděj Bratři Metoděj a Cyril pocházeli ze Soluně. Cyril
byl vysvěcen na kněze, stal se kanovníkem při chrámu Boží Moudrosti a profesorem
křesťanské filozofie na univerzitě. Jeho bratr byl státním úředníkem, později vstoupil do
kláštera a stal se mnichem. Bratři byli členy císařského poselstva do říše Chazarů na Krymu.
Na žádost knížete Rostislava se poté (roku 863) vypravili jako misionáři na Velkou Moravu.
Protože vyučovali ve staroslověnštině, byla jejich činnost neobyčejně úspěšná. Cyril ještě před
cestou sestavil písmo vhodné pro slovanské jazyky a přeložil evangelia, apoštolář, misál
a žaltář. Roku 867 se vypravili do Říma obhájit svou činnost a Cyril v Římě umírá. Metoděj
byl jmenován legátem a panonským a moravským arcibiskupem; po dalších peripetiích zemřel
roku 885 na Velehradě. Sv. Marie Goretti – Maria Goretti se narodila
16.10. 1890 do velmi chudé rodiny v Corinaldo jako druhé dítě. Když
bylo Marii 10 let její otec se nakazil malárií a zemřel. Hospodářství
převzal Mariin sedmnáctiletý bratr, kterému ze všech sil vypomáhala.
Dům, v němž Gorettiovi bydleli, obýval též vdovec Serenelli se synem.
Dvacetiletý Alessandro Serenelli byl nezvladatelný výtržník, který
pohrdal náboženstvím, zákony i morálkou. Alessandro se několikráte
pokoušel různými výhrůžkami přimět Marii, aby se s ním vyspala, ale
ona to odmítla s poukazem na to, že by to byl hřích. 5. července 1902 si
Alessandro počkal, až bude Maria sama doma a poté se jí pod pohrůžkou
nože pokusil znásilni. Když se dívka bránila, rozzuřený Alessandro ji
pobodal nožem. Dívka utrpěla 14 vážných bodných ran. S řadou
smrtelných zranění byla Maria odvezena do nemocnice v Nettunu, kde ji
bez anestezie operovali. Na druhý den dívka – poté, co přijala svaté přijímání a svátost
nemocných a odpustila svému vrahovi – podlehla svým zraněním. Za svatou byla prohlášena
25.6. 1950.
Sbírky v červnu 2015
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
2.538,4. 6. Boží Tělo
6.406,2.832,1.140,sbírka na euch. kongres
neděle 7. 6.
6.921,2.322,535,neděle 14. 6.
Hody 21. 6.
11.837,3.445,1.823,1.851,sv. Jan Křtitel 24. 6.
3.871,1.565,630,neděle 28.6.
1.615,Křéby 13.5.
Ve dnech 5. až 13. července se papež František vydává na 9. apoštolskou cestu. Nejprve
navštíví Ekvádor, ve středu se přesune do Bolivie a v pátek do Paraguaye, Petrův nástupce
pronese celkem 21 různých promluv. V každé zemi se kromě oficiálních ceremonií na státní
úrovni budou konat setkání s sjednotlivými biskupskými konferencemi a také s místním
klérem, řeholníky, řeholnicemi a seminaristy a obyvateli. Pamatujme na něj v modlitbě

