Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 9. ČERVNA 2019
Dnešní nedělí se dokončuje pomyslný liturgický okruh, který začal narozením Krista a
dovršuje se v seslání Ducha svatého. Křesťanství nespočívá jen v obrácení z vlastní
hříšnosti, ale v uvěření v Boží moc, která dává život, v Boha, který člověka zachraňuje a
pozvedá ke spoluúčasti na svém vnitřním životě a na díle spásy celého světa. Duch nás
povede, abychom nasadili síly ke zvěstování evangelia každému člověku.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt. Sk 2,1-11 - Letnice byly židovským svátkem slaveným 50 dní po Velikonocích, kdy se
přinášela první úroda a děkovalo se Bohu za dar Tóry, tedy Zákona. Na tento den přicházeli do
Jeruzaléma poutníci z celého tehdejšího světa.
Žalm 104* odp. Sešli svého Ducha, Hospodine, a obnovíš tvář země!
2. čt. - 1 Kor 12,3b-7.12-13 – Dary Ducha sv. slouží společenství, nikoli k tomu, abychom se
povyšovali. Díky korintskému sporu máme skvělý popis, jak svatý Pavel chápe duchovní dary.
Evangelium - Jan 20,19-23 - Okamžik vzkříšení byl pro apoštoly zásadním zlomem v
pochopení Ježíšova poslání. Teprve nyní, když Ježíš vstal z mrtvých, může apoštolům
vdechnout dar své lásky – Ducha svatého. A s tímto darem Ducha dostávají apoštolové také
boží moc!

BOHOSLUŽBY OD 9. DO 16. ČERVNA 2019

POUŤ NA JEZÍRKU
v pondělí 10. června 2019
– v 17:00 modlitba růžence
a příležitost ke svaté zpovědí
v 17:30 mše svatá
„Jak se velikonoční událost, která se stala jednou provždy, stane skutečností i pro nás?
Právě prostřednictvím Ducha svatého… Vždyť skrze něho je nám Bůh přítomen.
Bez něho je Bůh vzdálený, Kristus zůstává v minulosti,
Evangelium je mrtvou literou, Církev pouhou institucí,
autorita se stane nástrojem ovládání lidí,
misie budou pouhou propagandou, liturgie vzpomínkovým rituálem
a z křesťanství nám zbude zotročující morálka.“ (patriarcha Ignatios IV.)

Křéby u Prasklic - čtvrtek 13. června 2019

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO
9. června

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

P. Marie, Matky církve
10. června
úterý 11. června
sv. Barnabáše
středa 12. června

Jezírko
Jezírko
Pačlavice

17:00
17:30
15:00

Morkovice

18:00

Křéby
Křéby

17:30
18:00

Za + Annu Gamabasovu, manžela a
živou rodinu
Modlitba růžence
Za farníky a poutníky

Morkovice
Morkovice

18:00
8:00

Za+ rodinu Pospíšilovu, DO a živ. rodinu
Za živou a + rodinu Obručovu a DO

Bylo právem řečeno, že hřích proti Duchu svatému spočívá v tom,
že se již nevěří, že může změnit svět, že se nevěří, že může změnit
mne.

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Za živou a + rodinu Štěpánkovu
s prosbou o Boží požehnání

Duch svatý nám nemá pomáhat, abychom se obešli bez ostatních,
protože to si bere na starost ďábel. Duch svatý má nám naopak
pomáhat, abychom se bez nich nemohli obejít

čtvrtek 13. června
Ježíše Krista, nejvyššího
a věčného kněze
pátek 14. června
sobota 15. června
sv. Víta

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
16. června

Mše svatá
Mše svatá
Na poděkování za 60 let života a za
Boží požehnání pro rodinu Brablíkovu
Modlitba růžence
Za poutníky a všechny nemocné
Pohřeb pana Jana Lejska

Ohlášky: Dnes je sbírka na církevní školy v naší diecézi. V pátek navštívím nemocné
(minulý týden jsem byl nemocný). V Morkovicích na nástěnce je připravena soutěž pro
malé i starší. Vezměte si papír s úkoly, vyplňte a podepsané odevzdejte do obálky na
nástěnce. Při hodovém odpoledni budou vylosování a oceněni výherci. Tradiční pouť
kostelníků a spolupracovníků ve farnostech děkanátu Kroměříž bude ve čtvrtek 27. 6.
2019.

Zahájení v 17:30 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou růžence,
procesí na Křéby a mše sv. v 18:00
Při nepříznivém počasí bude mše svatá v kostele v Prasklicích
Svatý Jan od Kříže říká, že každý dostane od Boha tolik, kolik
očekává. ... Kolik zázraků jste již osobně zažili? Žádný? Pak je to v
tom, že jste žádný neočekávali. Bůh Vás nenechá na holičkách,
jestliže v něho vzkládáte velké naděje; snad Vás nechá čekat.... nebo
přijde najednou a nečekaně... Ale přijde určitě, jestliže počítáte s
tím, že přijde.

