Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
29. KVĚTNA 2016 – 9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Svátek Navštívení Panny Marie nám připomíná setkání Marie s matkou Jana Křtitele, svatou
Alžbětou. Na jeho zavedení má zásluhu pražský arcibiskup Jan z Jenštejna, který jej poprvé
slavil r. 1386 jako prosbu o Mariinu přímluvu za sjednocení rozdělené církve. Máme před
očima Mariinu věrnost Božímu plánu. Mariin spěch do hor k starší příbuzné, která také čeká
syna, se kterým má Bůh svůj plán. Mariiným důvodem je srdce překypující láskou. Láska
nepočká, láska se chce dávat, chce sloužit. A Maria se stala nositelkou zdroje Lásky v duchu i
ve svém lůně.
1. čt. 1 Král 8,41-43 – Při slavnosti posvěcení chrámu Král Šalamoun pronáší dlouhou žehnací
modlitbu, jejíž součástí je i prosba za pohany, kteří do chrámu vstoupí.
Žalm 117* odp. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
2. čt. - Gal 1,1-2.6-10 – Celý list Galaťanům řeší otázku svobody křesťana. Evangelium je
zvěst o svobodě, a nikoli spoutanosti předpisy Zákona. Zde jde především o předpis židovské
obřízky.
Evangelium - Lk 7,1-10 - Klíčovým tématem je otázka víry. Ježíš poukáže na víru pohana,
která je větší než všech Izraelitů okolo Ježíše, a tato víra (!), nikoli příslušnost k vyvolené
skupině, umožní zázrak.

BOHOSLUŽBY OD 29. KVĚTNA DO 5. ČERVNA 2016
8:30 Mše svatá
9. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
10:30
Za rodiče Lukášovy a zetě
29. května
Morkovice
Morkovice

pondělí 30. května
sv. Zdislavy
úterý 31. května
Navštívení Panny Marie
středa 1. června
sv. Justina, mučedníka
čtvrtek 2. června
pátek 3. června
Slavnost Nejsvětějšího
Srdce Ježíšova
sobota 4. června
Neposkvrněného Srdce
Panny Marie

Morkovice

Strašná

15:00 Za farnost
18:00 Májová pobožnost
18:30 Za živé a + kněze působící v naší farnosti a
za + dobrodince našeho kostela
18:00 Za živou a + rodinu Štěpánkovu

Morkovice

18:30 Za + Teodora Novotného a rodiče

Prasklice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice

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

Morkovice

10. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
5. června
Morkovice
1. svaté přijímání
Morkovice

Mše svatá
adorace
Mše svatá
Za Jarmilu Mozgonu, dva muže, rodiče a
živou rodinu
8:00 Za živou a + rodinu Brablíkovu

7:30
9:00
10:30
15:00

Mše svatá
Za rodiče Lukášovy a zetě
Za děti, které přistoupili k 1. sv. přijímání
Svátostné požehnání

Ohlášky:. Dnes bude na faře od 16:30 vyrábění a malování a v 18:00 májová pobožnost připravili z centra pro rodinu. Moc děkuji všem, kteří jste pomáhali při brigádě na faře.
V úterý 31. 5. bude mše svatá v 18:00 ve Strašné. Ve čtvrtek 2. června bude v Morkovicích
v 19:30 setkání farní rady. V sobotu 4.6. po mši svaté bude v Morkovicích svatá zpověď
dětí, které letost půjdou k 1. svatému přijímání, poté bude společný nácvik na tuto
slavnost. Příští 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. Na pomnoc rodině z Počenic jste přispěli částkou 20.000,-Kč. Všem vám
Pán Bůh zaplať. Peníze budou odeslány na konto, které pro tento účel zřídila Charita
Kroměříž. V sobotu 18. června Jsou maminky z hnutí Modlitby Matek zvány na pouť na
Svatý Hostýn. Jelo by se auty, Kdo pojedete, zapište se vzadu v kostele, nebo v sakristii.
Bližší informace na nástěnce. 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.
Svatá Zdislava - narodila se v Křižanově asi v roce 1220. Přes
svůj šlechtický stav byla ženou prostého života, dobroditelkou
chudých i nemocných. Snažila se co nejvíce ztotožnit s Kristem i
jako manželka a matka čtyř dětí. Sjednocení s Kristem
upevňovala modlitbou, čtením Písma sv., o kterém rozjímala,
účastí na mši svaté a přijímáním svatých svátostí. Radostně
snášela oběti každého dne a konala skutky kajícnosti. Svým
příkladným životem a vytrvalou modlitbou dovedla získat svého
muže pro věc Boží. S jeho svolením vstoupila do třetího řádu sv.
Dominika. Sv. Zdislava nám ukázala, že život navenek všední
lze prožívat ve sjednocení s Kristem nevšedně hluboce, radostně
a krásně. Zemřela pravděpodobně ve 32 letech. Pohřbena byla v
dominikánském kostele v Jablonném, kde se její ostatky
dochovávají dodnes.

SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
V úterý 31. května se koná pouť u kaple Panny Marie ve Strašné.
Modlitba radostného růžence v 17:30 a Mši svatá v 18:00
Nejsvětější Srdce Ježíšovo je maximální lidský výraz božské lásky. Ježíšovo Srdce je
jedinečným a skutečným symbolem Božího milosrdenství. Ježíšovo srdce je totiž středem a
zdrojem, z něhož prýští spása celému lidstvu. Ježíšovo milosrdenství není pouhý sentiment, co
je plodem této lásky, tohoto milosrdenství? Život!
Pán i na nás ustavičně hledí s milosrdenstvím;
nezapomínejme na to.
Stále nás milosrdně očekává.
Nemějme strach se k Němu přiblížit!
Má milosrdné srdce.
Ukážeme-li mu svoje vnitřní rány, svoje hříchy,
On nám vždycky odpustí.
Je čirým milosrdenstvím.
Jděme za Ježíšem!

