Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 19. ČERVNA 2016
Jeden reportér se zeptal Matky Terezy: ,,Matko, jaké místo ve vašem životě patří Ježíši?“
odpověděla: ,,Patří mu všechno místo.“
A potom dodala:
„Pro mě – Ježíš je můj Bůh. Ježíš je můj Ženich. Ježíš je můj Život. Ježíš je moje jediná
Láska. Ježíš je mé všechno ve všem. Ježíš je mé všechno. Ježíše miluji celým svým
srdcem, celou svou bytostí. Dala jsem mu všechno, i své hříchy, a on se se mnou s láskou a
něhou zasnoubil. Nyní a na celý život jsem nevěsta svého ukřižovaného Ženicha. Amen.“

1. čt. Zach 12,10-11 – Zachariášova předpověď z konce 6. stol. př. Kr. Autor zaslibuje porážku
pronárodů, ale Jeruzalém bude místem, které nepřemohou.
Žalm 63* odp. Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!
2. čt. - Gal 3,26-29 – Svatý Pavel pokračuje v obsáhlém výkladu ospravedlnění, a tedy také
dědictví Božích zaslíbení na základě víry a nikoli na základě skutků Zákona, který se vztahuje
pouze na Židy.
Evangelium - Lk 9,18-24 - V evangeliu je jeden zlomový okamžik, který právě dnes
otevíráme. Až dosud Ježíš mluvil převážně k zástupům, konal zázraky, poučoval. Ale nyní
nejbližším otevírá oči pro ještě jiný význam svého příchodu na zem. To apoštolové dosud
netušili…

BOHOSLUŽBY OD 19. DO 26. ČERVNA 2016
7:30 Mše svatá
12. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
19. června
Morkovice

pondělí 20. června
úterý 21. června
sv. Aloise
středa 22. června
čtvrtek 23. června
pátek 24. června
Narození Jana Křtitele
sobota 25. června

13. neděle v mezidobí
26. června
HODY V MORKOVICÍCH
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Mše svatá
Za + rodiče Jiříčkovy a živou rodinu
Zahájení adoračního dne
Korunka k Božímu milosrdenství
Na poděk. za dar života s prosbou o pomoc Boží

Svatba Zdeňka Pektora a Elišky Skácelové
Svatba Zdeňka Helebranda a Veroniky Jaškové

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost (areál letního kina)
Te Deum a Svátostné požehnání

Ohlášky:. Dnes je sbírka na farnost. Ve čtvrtek 23.6. pojedeme s dětmi, které byly letos
u 1. sv. přijímání na pouť na Svatý Hostýn. Odjezd ráno v 7:30 od kostela. Bližší
informace vám děti donesou ze školy. V pátek 24.6. je v Morkovicích adorační den
farnosti, prosím o zapsání se k adoraci Modlitební triduum matek – modlitby v kostele
v Morkovicích v patek 24.6. v 15:00; v sobotu 25.6. v 18:30 a v neděli 26.6. v 15:00
Příští neděli jsou hody, prosím o napečení koláčů a cukroví pro hodové odpoledne na
farní zahradě, na faru můžete donést v sobotu večer. Zážitkový tábor pro náctileté od 12.
do 17 let v Pačlavicích 21.-25.8.2016 – informace na nástěnce. Děkuji vám všem, kteří jste
pomohli při brigádě a úklidu na faře v Morkovicích i Pačlavicích. Od pondělí do středy
budu mimo farnost, kdyby jste potřebovali službu kněze, obráťte se na P. Radomíra
Němečka ze Zdounek, tel 731 621 263.
Hodové odpoledne: k tanci a poslechu hraje Morkovčanka, bohaté
občerstvení: uzené klobásy, guláš, pivo, limo, kafe, kolačky… hry pro děti i
dospělé, skákací hrad, chůze po laně, střelba z luku, holandský billiard a
další.

Adorační den farnosti Morkovice
v pátek 24. června 2016
9:00 - výstav Nejsv. Svátosti, zahájení adoračního dne
15:00 - modlitba korunky k Božímu milosrdenství a MM
18:00 - zakončení adorace a svátostné požehnání
18:30 - slavnostní mše svatá
24. června oslavujeme příchod na svět svatého Jana Křtitele. Svým
narozením otevřel svému otci ústa, která on měl zavřená pro
nedostatek víry při zprávě, že bude mít syna. Jan odešel již v dětském
věku na poušť, kde později připravoval lid na Mesiáše
nekompromisním požadavkem: "Čiňte pokání". Byl na břehu Jordánu
hlasem, který ukázal na Krista slovy: "Hle, Beránek Boží, který snímá
hříchy světa". Za nezištnou věrnost svému poslání položil život .
Liturgie slavnosti Narození sv. Jana Křtitele: Byl člověk poslaný
od Boha, jmenoval se Jan. Přišel jako svědek, aby svědčil o světle a
připravil Pánu ochotný lid.
1. čt. Iz 49, 1-6 * Dám tě národům jako světlo.
Žalm 139 * Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně.
2. čt. Sk 13, 22-26 * Jan kázal před příchodem Kristovým.
Evang. Lk 1,57-66.80 * Jeho jméno je Jan..

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

