Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
10. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 5. ČERVNA 2016
Eucharistie je „zdrojem a vrcholem celého křesťanského života.
Ostatní svátosti a také všechny církevní služby a apoštolská díla
souvisejí s posvátnou eucharistií a jsou k ní zaměřeny. Vždyť
nejsvětější eucharistie obsahuje celé duchovní dobro církve, Krista
samého, našeho velikonočního Beránka. (KKC24) Přijímáním vzrůstá
naše spojení s Kristem. Přijímat tělo Páně při přijímání přináší jako
hlavní plod důvěrné spojení s Ježíšem Kristem. Pán totiž řekl: „Kdo jí
mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm.“ (Jan 6, 56)
1. čt. 1 Král 17,17-24 – Eliáš je prorok působící v 9. stol. př. Kr. Musí prchnout do pohanské
země, kde přebývá u chudé vdovy. V celé jeho zemi totiž nastalo sucho jako Boží trest za
odpadnutí od Hospodina.
Žalm 30* odp. Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
2. čt. - Gal 1,11-19 – Svatý Pavel ukazuje na sobě, jak se změnil jeho život přijetím Krista.
Zachovala se nám tak jedinečná Pavlova autobiografie.
Evangelium - Lk 7,11-17 - Žena dnešní perikopy ztratila nejen své nejbližší, ale i šanci
důstojně přežít! A tu vstupuje do situace Ježíš – dotýká se már (porušuje předpisy i bonton)
jako Pán nad situací, slabostí a především životem.

BOHOSLUŽBY OD 5. ČERVNA DO 11. ČERVNA 2016
7:30 Mše svatá
10. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
5. června
Morkovice 10:30 Za děti, které dnes půjdou k 1. sv. přijímání
1. svaté přijímání
Morkovice

Lhota
Pačlavice
Morkovice

15:00
18:30
18:00
9:30
18:30

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

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

Mše svatá
Mše svatá ( domov důchodců)
Na poděkování za přijatá dobrodiní a za
živou a + rodinu Štěpánovu
Mše svatá
Mše svatá (po mši sv. - svatá zpověď dětí)
adorace
Mše svatá
Za + Aloisii Roháčkovu a + rodinu

11. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
12. června
Morkovice
1. svaté přijímání

7:30
8:30
10:30
14:30

Mše svatá
Za děti, které jdou k 1. sv. přijímání
Za + Andělu Hanákovu a živou rodinu
Svátostné požehnání

pondělí 6. června
úterý 7. června
středa 8. června

čtvrtek 9. června

pátek 10. června
sobota 11. června
sv. Barnabáše, apoštola

Morkovice

Pačlavice

Svátostné požehnání

Za + rodiče Slezákovy a za živou a + rodinu

Ohlášky:. Ve čtvrtek 9. června po mši svaté v Pačlavicích bude 1. svatá zpověď dětí a
nácvik na 1. sv. přijímání. 10. června jedeme na „Noc kostelů“ do Brna. Odjezd autobusu
z Morkovic z náměstí bude v 15:30, po cestě se zastavíme v Pačlavicích a Prasklicích.
Z Brna bude odjezd ve 22:30. Cena je 150,-Kč. (je ještě několik volných míst). Prosím o
pomoc při brigádě v sobotu 11.6. v Morkovících na faře. (vykopat drenáž kolem fary a
umývání oken na) 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. Zážitkový tábor pro náctileté od 12. do 17 let
v Pačlavicích 21.-25.8.2016 – informace na nástěnce.
Mše svatá Křéby u Prasklic - pondělí 13. července 2016
Zahájení v 17:30 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou růžence,
procesí na Křéby a mše sv. v 18:00
(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích)
Ohlášky před svatbou: Římskokatolická farnost Švábenice ohlašuje, že v místním kostele
církevní sňatek hodlají uzavřít Martin Jiříček ze Švábenic a Pavla Štěpánková z Morkovic.
Kdokoli by znal nějakou překážku proti tomuto sňatku, ať to neprodleně oznámí zdejšímu
duchovnímu správci.
Sbírky v květnu 2016
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
neděle 1.5.
4.063,2.356,1.155,sb.na farnost - neděle 8.5.
10.214,- 4.170,- + Lhota 800,4.398,sb. na círk. školství 15.5.
6.750,2.700,1.500,neděle 22.5.
4.355,4.226,900,neděle 29.5.
4.706,2.408,1.050,- + dar 700,Na pomoc rodině z Počenic jste přispěli částkou 5.000,- na Jezírku a 25.100,- při sbírce v
Morkovicích. Peníze budou vloženy na účet, který pro tento účel zřídila Charita Kroměříž.
MODLITBA ZA SVĚTOVÝ DEN MLÁDEŽE, KRAKOV 2016
Bože, milosrdný Otče,
který jsi zjevil ve svém Synu Ježíši Kristu svou lásku
a vylil jsi ji na nás v Duchu Svatém, Utěšiteli,
svěřujeme ti dnes budoucnost světa a každého člověka.
Svěřujeme ti především mladé lidi ze všech národů a jazyků.
Veď je bezpečně po klikatých cestách současného světa
a dej jim milost plodného prožití Světového dne mládeže v Krakově.
Nebeský Otče, učiň z nás svědky tvého milosrdenství.
Nauč nás přinášet víru pochybujícím,
naději rezignovaným, lásku ochablým,
odpuštění viníkům a radost smutným.
Kéž se jiskra milosrdné lásky, kterou jsi v nás roznítil,
stane ohněm přetvářejícím lidské srdce a obnovujícím tvář země.
Svatá Maria, Matko milosrdenství, oroduj za nás.
Svatý Jane Pavle II., oroduj za nás.

