Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 26. ČERVNA 2016
Svatý Jan Křtitel je po Panně Marii jediný člověk, jehož narození Církev
slaví ve své liturgii snad proto, že víra těch dvou byla vystavena největší
zkoušce. Panna Maria měla porodit svého Boha, Jan Křtitel jej měl pokřtít
a ohlásit. Oba věrně splnili své poslání a pak pokorně ustupují do pozadí.
I my máme být hlasateli Krista svému okolí. Pán je i uprostřed nás a je
stále ještě skrytý. Litujme upřímně všeho, v čem zaostáváme za Janem
Křtitelem v hlásání Krista.
1. čt. 1 Král 19,16b.19-21 – Eliáš zastavil šířící se pohanství, ovšem za cenu velké
nelibosti krále Achaba a jeho manželky. Musel prchnout daleko do pouště, tam dostává
příkaz vrátit se a pomazat místo sebe nového proroka.
Žalm 16* odp. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
2. čt. - Gal 5,1.13-18 – Svatý Pavel řeší základní problém prvních křesťanů: Musí
přijmout obřízku a s ní předpisy Tóry, aby mohli být křesťany? Svatý Pavel urputně
hájí novou skutečnost: není třeba být nejprve Izraelitou se všemi povinnostmi!
Evangelium - Lk 9,51-62 - Ježíš zaměří svůj pohled na cestu do Jeruzaléma, kde
položí život za naši spásu.

BOHOSLUŽBY OD 26. ČERVNA DO 3. ČERVENCE 2016
8:30 Mše svatá
13. neděle v mezidobí Pačlavice
Morkovice
10:00
Za farnost (areál letního kina)
26. června
HODY V MORKOVICÍCH

Morkovice

pondělí 27. června
úterý 28. června
sv. Ireneje
středa 29. června
SV. PETRA A PAVLA
čtvrtek 30. června

Morkovice

Prasklice

Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Výročí posvěcení katedrály Morkovice
pátek 1. července
Morkovice
1. pátek v měsíci
Morkovice
sobota 2. července
Morkovice
14. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
3. července
Morkovice

15:00 Te Deum a Svátostné požehnání
18:30 Za+rod. Černínovu a B.P. pro rod. Šreflovu
15:00 Pohřeb pana Miroslava Vylíčila
17:00
18:30
17:00
18:30
17:30
18:30
8:00
7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
adorace a svátost smíření
Za + manžele Vítkovy a syna
Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Za živou a + rodinu Kejíkovu

Ohlášky:. Dnes je v Morkovicích odpoledne v 15:00 adorace a Modlitby Matek, poté vás
zvu na hodové odpoledne na farní zahradě. V pátek navštívím nemocné. V pátek od 17:30
je příležitost ke svátosti smíření. V pátek po mši svaté zvu všechny školáky na táborek na
farní zahradu v Morkovicích – začátek prázdnin. Zážitkový tábor pro náctileté od 12. do
17 let v Pačlavicích 21.-25.8.2016 – informace na nástěnce. Od pondělí budu zapisovat na
další půlrok intence na mše svaté. Od 4. do 5. července vás zvu na pouť na Velehrad.
Pojedeme dopoledne na kolách, zúčastníme se večer koncertu, přespíme ve stanu, v úterý
dopoledne budeme na slavnostní mši svaté o potom se vrátíme domů. Kdo by jste chtěli jet
s námi, přihlašte se v sakristii. (bližší informace budou příští neděli)
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.

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
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..
Pohled na sv. Petra a Pavla může dodat důvěry každému z nás. Ani jeden z nich nebyl
bezchybný... Ale pro oba se stalo Boží odpuštění mocí, která nejen smetla jejich hříchy,
ale vybavila je i silou k životu a jejich poslání.
Svatý Petr je nejvýznamnější Ježíšův apoštol, jemuž se vzkříšený Ježíš zjevil jako
prvnímu, zemřel r. 64 v Římě mučednickou smrtí. Petr se původně jmenoval Šimon, byl
ženatý a žil jako rybář se svou rodinou v Kafarnaum. V Ježíšovi spatřoval Mesiáše a
následoval ho. Ježíš řekl k Šimonovi: "Ty jsi Petr - Skála - a na té skále zbuduji svou
církev." Tato slova ze Šimona učinila Petra (řecké slovo petra znamená "skála") a později
první hlavu církve.
Svatý Pavel je považován za prvního velkého misionáře světa. Svatý Pavel - Pavel z Tarsu
- apoštol národů - hebrejsky Šavel, je jedna z nejdůležitějších postav Bible Nového
Zákona. Byl původně horlivým pronásledovatelem křesťanů. Ale na jedné své cestě proti
křesťanům do Damašku prožil mystické setkání s Kristem a sám se obrátil na křesťanskou
víru. Stal se pak naopak horlivým zvěstovatelem křesťanství a je označován jako "apoštol
národů". Je počítán i mezi apoštoly, ačkoliv mezi původních dvanáct apoštolů nepatřil a s
Ježíšem se osobně nesetkal. Díky jeho službě se křesťanství rozšířilo mezi pohany a stalo
se světovým náboženstvím.

