Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 12. ČERVNA 2016
Čím více je si člověk vědom vlastní nehodnosti a Božího milosrdenství, tím víc je sto
odpovědět životem plným lásky k Bohu. První část Spasitelovy věty zdůrazňuje moc
nadpřirozené lásky: Kdo opravdově miluje Boha, přejímá i jeho smýšlení a Bůh
odpouští vinu tohoto člověka, neboť stále hledá v člověku tuto lásku: „láska překrývá
mnoho hříchů“.
Chci si být vědom obojího: čím více budu mít opravdovou lásku k Bohu, tím větší
bude Boží milosrdenství a milost ke mně; čím více si budu vědom velikosti Božích
darů, tím vděčnější lásku budu cítit k Pánu.
1. čt. 2 Sam 12,7-10.13 – Davidovo uznání viny je velice stručné. A přece obsahuje vše
potřebné: přiznání se k vlastnímu činu i uznání, že hřích je pohrdnutí Hospodinem.
Žalm 32* odp. Odpusť, Pane, co jsem zavinil hříchem.
2. čt. - Gal 2,16.19-21 – Ježíš nepřinesl nějaký zákon nový, novou sbírku předpisů, ale
přinesl život. Do tohoto života se vstupuje křtem a vírou. A není třeba se vracet zpět.
Evangelium - Lk 7,36 – 8,3 - Text ukazuje Ježíše jako pravého proroka, který nejen že
vidí do srdce lidí, ale přináší Boží odpuštění. Dále ukazuje na souvislost mezi
odpuštěním a láskou, která je obousměrná a stojí ve víře ("tvá víra tě zachránila").

BOHOSLUŽBY OD 12. DO 19. ČERVNA 2016
7:30 Mše svatá
11. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
8:30 Za děti, které jdou k 1. sv. přijímání
12. června
Morkovice 10:30 Za + Andělu Hanákovu a živou rodinu
1. svaté přijímání
Pačlavice

pondělí 13. června
sv. Antonína z Padovy
úterý 14. června
středa 15. června
sv. Víta, mučedníka
čtvrtek 16. června

pátek 17. června
sobota 18. června

12. neděle v mezidobí
19. června

Křéby

14:30 Svátostné požehnání
18:00 Za farníky

--Morkovice

--18:30 Za + P. Aloise Ženčáka a sestru

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

17:00
18:00
18:00
18:30
14:00
7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
adorace
Za+ Annu Gambasovu a za živou a + rodinu
Za živé a + padesátníky a jejich rodiny
Mše svatá
Mše svatá
Za + Zdeňka Nováka, rodiče a živou rodinu

Ohlášky:. V pátek 17.6. bude v Morkovicích na faře setkání farní rady – příprava hodů.
Příští neděli 19. června bude sbírka na farnost. V sobotu 18. června jsou maminky
z hnutí Modlitby Matek zvány na pouť na Svatý Hostýn - kdo pojedete, zapište se vzadu
v kostele. Pojede se auty, odjezd od kostela v Morkovicích bude v 7:30. Bližší informace
na nástěnce. Zážitkový tábor pro náctileté od 12. do 17 let v Pačlavicích 21.-25.8.2016 –
informace na nástěnce. Děku ji vám všem, kteří jste pomohli při brigádě a úklidu na faře.
Mše svatá Křéby u Prasklic - pondělí 13. června 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: Dne 25.6.2016 hodlají uzavřít církevní sňatek v Morkovicích
Zdeněk Pektor z Morkovic a Eliška Skácelová z Koválovic. Dne 25.6.2016 hodlají uzavřít
církevní sňatek v Pačlavicích Zdeněk Helebrand ze Sloupu a Veronika Jašková zOsíčan.
Kdokoli by znal nějakou překážku proti některému z těchto sňatků, ať to oznámí zdejšímu
duchovnímu správci.

MORKOVSKÉ HODY - neděle 26. června 2016
9:30 - koncert dechové hudby a průvod od farního kostela
10:00 - hodová mše sv. v areálu letního kina
14:30 - koncert Morkovčanky před kostelem
15:00 - Te Deum a svátostné požehnání ve farním kostele
15:45 - hodové odpoledne na farní zahradě s Morkovčankou
SVATÝ ROK MILOSRDENSTVÍ

Podle údajů Vatikánu přijelo do Říma při různých
příležitostech Svatého roku 9 100 935 věřících. Za
prvních šest měsíců jubilejního roku je to úctyhodný
počet. Dosvědčuje touhu věřících projít Svatými
branami čtyř římských bazilik a setkat se s Petrovým
nástupcem, ačkoli Brány milosrdenství jsou jinak
přístupné v podstatě po celém světě.
Tento víkend mimořádného Svatého roku se v Římě
nese ve znamení pouti, věnované nemocným a
postiženým. Lidé se zdravotním postižením nesmí být v církvi diskriminováni, nesmí být
vylučováni z bohoslužby a od svatého přijímání. Kněží mají povinnost být otevřeni pro
všechny, jinak mohou zavřít kostel, řekl papež František při setkání s nemocnými a
postiženými poutníky. Aulu Pavla VI. zaplnilo asi 650 účastníků kongresu, který pro
nositele zdravotního postižení, jejich průvodce, rodiny a katechety zorganizovala Italská
biskupská konference u příležitosti 25 let od založení katechetické sekce, věnované právě
osobám se zdravotním postižením.

