Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ČERVENCE 2015
Náš životní rytmus získal takovou rychlost, že už nejsme schopni
se mu přizpůsobovat. „Spěchej pomalu“ říkávali staří Římané.
Dnes z tohoto rčení zmizelo příslovce a zůstalo jen sloveso,
kterým se řídíme – „Spěchej!“ Tak se stává, že místo toho, aby
věci sloužily nám, my sloužíme věcem. Stáváme se tak jakoby
ozubenými kolečky ve stroji, který bez ustání běží. Tím pádem
nemáme čas na to, abychom chápali, co nám život každý den
přináší, a radovali se z toho. Važme si tedy dnů (neděle, svátků),
které nám dávají příležitost přerušit hektický rytmus našeho života a vytvořit si harmoničtější
vztah k věcem, k lidem a především k sobě samým a k Bohu.

1. čt. – Jer 23,1-6* Prorok Jeremiáš začal působit v době rozkvětu Izraele jako prorok, ale
brzy se situace změní a Izrael stojí na pokraji největší krize. V době zmatku a chaosu Pán
přilibuje pevného pastýře, který stádo povede.
Žalm 23 * odp. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám.
2. čt. Ef 2,13-18* Již není třeba dělit lidi na horší (pohany) a vyvolené (židy). Nyní jsou
všichni jedno v Kristu.
Evangelium - Mk 6,30-34 Ježíšova starost o učedníky a také o zástup bude následně
důvodem zázračného nasycení zástupu. Ale zastavme se v tomto úryvku a zahlédněme
Ježíšovu starostlivost!

BOHOSLUŽBY OD 19. ČERVENCE DO 26. ČERVENCE 2015
Prasklice
NEDĚLE 19. ČERVENCE Pačlavice
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Morkovice
pondělí 20. července
úterý 21. července
středa 22. července
sv. Marie Magdalény
čtvrtek 23. července
sv. Brigity, patronky
Evropy
pátek 24. července
sobota 25. července
sv. Jakuba, apoštola
NEDĚLE 26. ČERVENCE
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

SV. JÁCHYMA A ANNY

----Morkovice

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za + Jaroslava Borovičku, manželku, zetě
rodiče a sourozence
18:30 Za B.P. a ochranu P.M. pro rodinu Kopečnou
--18:30 Za + manžela, rodiče a DO

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Lhota

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

Mše svatá
Mše svatá
Adorace

Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Slížany

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

Mše svatá
Mše svatá
Za živé a + hasiče z Prasklic
Za živé a zemřelé obyvatele Slížan

Morkovice

Za živou a zemřelou rodinu Lejsalovu

Mše svatá (ke cti sv. Anny)

Ohlášky: * dnes 19.7. je sbírka na farnost. Společenství Eucharistická hodina společenství těch, kteří jsou ochotni se zavázat prožít půl hodiny s Pánem Ježíšem u
svatostánku každý týden, minimálně však jednou za měsíc. Do konce července se přihlaste
do tohoto společenství na faře.

Poutní mše svaté ke cti svaté Anny

Sobota 25.7. v 17:30 ve Lhotě u Zdravé vody
Neděle 26.7. v 10:30 ve farním kostele v Prasklicích
Neděle 26.7. v 17:00 u kapličky ve Slížanech
SVĚTEC TÝDNE – Sv. Marie Magdaléna – Pocházela z Magdaly
od Genezaretského jezera a píší o ní evangelia. Křesťanská tradice se
na ni vždy dívala tak trochu jako na dotvrzení Ježíšových slov: "Přišel
jsem spasit hříšníky!" Kristovou mocí byla vysvobozena ze zajetí
démonů a měla k němu velkou lásku. Neopustila Ježíše ani na jeho
křížové cestě. Dostalo se jí vyznamenání tím, že v neděli brzy ráno
uviděla Vykupitele, který vstal z mrtvých. Dal se jí
poznat a učinil ji první zvěstovatelkou velikonoční
radosti.
Sv. Brigita - Narodila se v červnu 1303 ve Švédsku.
Pocházela z královského rodu a mívala nadpřirozená vidění. Ve 14ti letech
byla provdána a měla osm dětí. Vstoupila do III. řádu sv. Františka a po
manželově smrti žila odříkavým životem. Založila řeholní řád za účelem
uctívání umučeného Krista. Svými ctnostmi byla všem příkladem. Ke konci
života ji vidíme jako kající poutnici. Sv. Jakub - Byl synem galilejského
rybáře Zebedea a jeho manželky Salome. Se svým bratrem Janem byli
Ježíšem povoláni do apoštolského sboru. S Petrem byli Jakub a Jan zváni
Ježíšem k významným událostem. Ať šlo o vzkříšení dcery Jairovy, o
událost Proměnění na hoře Tábor nebo povolání do Ježíšovy blízkosti v
Getsemanské zahradě, kde se pak z úzkosti potil krví. Jakub nakonec jako
první z apoštolů podstoupil mučednickou smrt.
K vyvrcholení oslav dvoustého výročí narození svého zakladatele sv. Jana Boska se o
druhém srpnovém víkendu 7.–9. srpna 2015 sejdou na Velehradě členové a příznivci
salesiánské rodiny. Celostátní oslava jubilejního roku Dona Boska bude na Velehradě
zahájena v pátek 7. srpna mší svatou v 18.00 hodin v bazilice a následnou vigilií pro
salesiánskou rodinu a její příznivce. V sobotu bude všem
zájemcům nabídnuta ranní modlitby, v 11.00 hodin mše svatá,
kterou bude v bazilice slavit pražský světící biskup a
salesián Karel Herbst, a odpoledne pak program sestávající z
koncertu Josefa Špačka, přednášce nazvané Don Bosco píše
svým dětem. Synové píší o svém otci či nabídce workshopů,
přednášek, ateliérů a akcí pro děti. V 19.00 hodin pak začíná
Narozeninový galavečer s následnými koncerty a posezením.
Celou oslavu uzavře v neděli v 10.00 hodin mše svatá, kterou
bude celebrovat olomoucký generální vikář Mons. Josef

Nuzík.

