Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 3 . ČERVENCE 2016
Každá misie předpokládá vyslání. Evangelizace
není poklábosení s lidmi („S nikým se cestou
nepozdravujte.“), ale skutečným zvěstováním Boha.
Misionáři přinášejí pokoj, nikoli rozbroje. Jejich
působení není jen otázkou krásných či vzdělaných
slov, ale také modlitby za konkrétní lidi. A hlavně,
není to dílo zdatných úderníků, ale lidí, kteří se
nechali vést Božím duchem.
1. čt. Iz 66,10-14c – Velká část knihy byla věnována příchodu zachránce,
vysvobozujícího ze zajetí a ponížení. Bůh dává naději. Jeruzalém se stane dějištěm
záchrany svého lidu.
Žalm 66* odp. Jásejte Bohu, všechny země!
2. čt. - Gal 6,14-18 – svatý Pavel ukončuje svoji obhajobu svobody křesťanů od
zachovávání předpisů Tóry. Naší záchranou není ani obřízka, ani jiný předpis, ale nás
zachránil Kristův kříž. Evangelium - Lk 10,1-12.17-20 - Ježíš zamířil do Jeruzaléma a
první téma, které při této cestě otevřel, bylo následování. Nyní své učedníky posílá na
misii. Ale také jim pomáhá neztratit z očí to nejpodstatnější – vlastní spásu.

BOHOSLUŽBY OD 3. DO 10. ČERVENCE 2016
7:30 Mše svatá
14. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Za farnost
3. července
pondělí 4. července
sv. Prokopa
úterý 5. července
sv. Cyrila a Metoděje
středa 6. července
sv. Marie Goreti
čtvrtek 7. července
pátek 8. července
sobota 9. července

15. neděle v mezidobí
10. července

Morkovice

10:30 Za živou a + rodinu Kejíkovu

Morkovice

7:30

Mše svatá

Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

17:00
18:30
15:00
18:30
18:00
18:30
8:00
7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Za + Oldřicha Churého, rodiče a DO
Pohřeb paní Marie Zapletalové
Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a DO
adorace
Za + rodinu Jurovu
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Za Marii Bakalíkovu a za živou a + rodinu

Ohlášky:. Od 4. do 5. července vás zvu na pouť na Velehrad. Pojedeme dopoledne v 11:00 na
kolách, zúčastníme se večer koncertu, přespíme ve stanech, 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) Zážitkový tábor pro náctileté od 12. do 17 let
v Pačlavicích 21.-25.8.2016 – informace na nástěnce. (přihlášky do konce července) Moc
děkuji všem, kteří jste pomáhali s organizací hodů při mši svaté i na farní zahradě.
Mše svatá Křéby u Prasklic - středa 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: Dne 16. 7. 2016 budou církevně sezdáni v Morkovicích pan
Jaromír Motal z Břestu a slečna Petra Žáková z Morkovic. Kdo by znal nějakou překážku
proti tomuto sňatku, ať to oznámí zdejšímu duchovnímu správci.
Sbírky v červnu 2016
neděle 5. 6.
neděle 12. 6.
sbírka - neděle 19. 6.
hody - neděle 26. 6.

Morkovice
6.442,4.167,10.926,9.343,-

Pačlavice
2.475,3.755,- + Lhota 450,4.127,2.385,-

Prasklice
820,720,1.900,- + Kř. 1.476,420,-

SV. CYRIL A METODĚJ - oba solunští rodní bratři, dříve než
přišli na pozvání knížetem Rostislavem na Velkou Moravu, působili
nějaký čas jako misionáři u Chazarů na Krymu. Odtamtud se vrátili s
ostatky sv. papeže Klementa I., které vzali sebou na Moravu a
později do Říma. K evangelizaci Moravy Konstantin sestavil
staroslovanské písmo a do slovanského jazyka přeložili bohoslužebné
knihy a Písmo svaté. Postarali se o výchovu svých žáků a pak, aby
vyřešili tři záležitosti, odešli do Říma. Tam o 10-12 let mladší z
bratrů onemocněl, v klášteře přijal jméno Cyril a zemřel. Metoděj se
vracel jako arcibiskup a zažil mnohé těžkosti, včetně vězení i dalšího
nařknutí, pro které musel znovu do Říma. Dosáhl zřízení moravské
církevní provincie se slovanskou bohoslužbou. Zemřel na Moravě.
NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2016
Bohatý program 4. a 5. července pro všechny generace: www.velehradinfo.cz
Pondělí 4. července 2016
19:30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený s prezentací vzdělávacích
a charitativních projektů. Účinkují: Jiří Pavlica a Hradišťan, Filharmonie Bohuslava Martinů
Zlín, Jiří Suchý, Jitka Molavcová a kapela divadla Semafor, Jana Kirschner a kapela Jelen,
Houslista Pavel Šporcl. Moderátoři: Filip Tomsa a Barbora Černošková
Úterý 5. července 2016 Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
Mše svaté v bazilice: 8:30 – Celebrují novokněží České republiky
10:30 SLAVNOSTNÍ POUTNÍ MŠE SVATÁ - nádvoří před bazilikou
Hlavní celebrant: Mons. Dominik kardinál Duka OP, arcibiskup pražský
Kazatel: Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký, metropolita moravský

