Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 22. KVĚTNA 2016
Tajemství Nejsvětější Trojice je hlavním tajemstvím víry a
křesťanského života. Je to tajemství Boha, jaký je sám v sobě. Je
tedy zdrojem všech ostatních tajemství víry. Je světlem, které
osvěcuje. Je to nejzákladnější a nejpodstatnější učení v "hierarchii
pravd" víry. Celé dějiny spásy jsou dějinami toho, jak se zjevoval
jediný a pravý Bůh: Otec, Syn a Duch svatý, který smiřuje a spojuje
se sebou ty, kteří se hříchem oddělili." (Katechismus katolické
církve odst. 234)
1. čt. Př 8,22-31 - Starý Zákon nezná pojem Nejsvětější Trojice. Avšak určité náznaky popisu
Ducha svatého lze rozeznat právě v textech vystihujících moudrost.
Žalm 8* odp. Hospodine, Pane náš, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!
2. čt. - Řím 5,1-5 – Svatý Pavel v našem textu skoro mimochodem uvádí všechny osoby
Trojice. Zajímavé je, v jaké souvislosti a s jakými vazbami.
Evangelium - Jan 16,12-15 - Ježíš v řeči při poslední večeři otevírá tajemství Nejsvětější
Trojice asi nejvíce ze všech novozákonních textů. Sledujme nejen pojmy Otec, Syn, Duch, ale
také slovesa označující jednání jednotlivých osob Trojice.

BOHOSLUŽBY OD 22. DO 29. KVĚTNA 2016
Prasklice
7:30 Mše svatá
22. května
Pačlavice
9:00 Mše svatá
SLAVNOST
Morkovice
10:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE Morkovice 18:00 Májová pobožnost
pondělí 23. května
úterý 24. května

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

18:30
17:00
18:00
18:30
16:30
17:30

Za živou a + rodinu Jurovu
Mše svatá
Mše svatá
Za Marii Broskvovu,manžela a dvoje rodiče
adorace
Za farnost (průvod Božího Těla)

Morkovice

18:30

sobota 28. května

Morkovice

8:00

9. neděle v mezidobí
29. května

Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Morkovice

8:30
10:30
15:00
18:00

Prosba o B.P. a ochranu P. Marie pro
rodinu Kopečnou
Za + Marii a Antonína Králíkovy a + syna
Jaromíra
Mše svatá
Za rodiče Lukášovy a zetě
Za farnost
Májová pobožnost

středa 25. května
čtvrtek 26. května
Slavnost
Těla a Krve Páně
pátek 27. května

Morkovice

Ohlášky:. Moc děkuji všem, kteří jste pomáhali při brigádě na faře. Příští neděli bude
v 18:00 májová pobožnost s dětmi v kostele, kterou připravili z centra pro rodinu a ještě od
16:30 bude na faře vyrábění a malování. V úterý 31. 5. bude mše svatá ve Strašné. V pátek
3. června bude v Morkovicích v 19:30 setkání farní rady. V neděli 5. června bude
v Morkovicích 1. sv. přijímání. (v Pačlavicích 12. června). 10. června je Noc kostelů a já
vás zvu, abychom se společně podívali do několika kostelů v Brně. Kdo by jste měli
zájem, přihlaste se u paní Gremlicové. Odjezd autobusu bude v pátek kolem 15:00 a návrat
kolem půlnoci. Přihlaste se co nejdříve.

V sobotu 21. května 2016 jmenoval Svatý otec František
novým brněnským pomocným biskupem P. Pavla Konzbula (*1965).
Biskupské svěcení přijme Otec Pavel dne 29. 6. 2016 ve 14.00 hodin.
Májové pobožnosti jsou v květnu v Morkovicích po mši svaté a v Pačlavicích a Prasklicích
– po domluvě pod vedením akolytů. Program: růženec, mariánská píseň, litanie. (Děti se
v Morkovicích mohou zapojit v měsíci květnu do sbíraní květů za splnění různých úkolů –
viz. nástěnka vzadu v kostele)

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Morkovice ve čtvrtek 26. května v 17:30 mše sv. a průvod Božího Těla
Pačlavice v neděli 29. května v 8:30 mše sv. a průvod Božího Těla
Prasklice v neděli 29. května v 15:00 mše sv. a průvod Božího Těla
Říká se, že tajemství Nejsvětější Trojice je nepochopitelné, a snad tomu tak doopravdy je.
A přece je tak prosté, když ho žiješ! Když ho zakoušíš, není nic, co by bylo jasnější a
pravdivější.
Čím by byl Otec bez Ježíše?
A čím by byl Ježíš bez Otce?
A kde by byla plnost a láska bez Ducha, který je spojuje? Který ze tří činí jedno?
Zamysleli jste se někdy nad Ježíšovým výkřikem v noci?
Nad jeho modlitbou v poušti či v Getsemanech?
Kdyby nebylo Otce, který mu odpovídá,
co by mu vlastně zbylo - a co by zbylo nám?
Jak hrozná by musela být osamělost Boha
uzavřeného do své děsivé jednoty!
Avšak Ježíš vykřikl a Otec mu odpověděl.
A jejich věčná jednota, to je Láska.
Dokonalost je v Trojici.
Já, Ty, Láska.
Otec, Syn, Duch.
Duch je objetí,
které činí ze tří jedno
a obdarovává tě radostí z této jednoty. (Carlo Carretto, Hledal jsem a nalezl jsem)

