Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 23. ČERVNA 2019
Asi každý člověk si nese nějaké obtíže… Ale takový pohled je velmi zúžený! Ježíš nejprve
potřebuje posluchačům vyvrátit lacinou představu, že držet se Boha znamená zajistit si
pohodlný bezproblémový život. To rozhodně neplatí. Spolu s Pánem pak procházíme
těžkými zkouškami, ale nemusíme při tom zradit dobro, lásku, pravdu či spravedlnost.
Nezískáváme nadstandardní výhody pro pohodlný život, ale poklad Boží přízně. Bůh nám
nabídl, že nám bude blízkým. Patříme k Bohu a jeho světu. Nejsme ztraceni v
nepřehledném světě. S vědomím této skutečnosti a s Boží milostí nyní můžeme vzít obtíže
svého života a zjistíme, že je lze nést, i když jsou těžké!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt. 1 Zach 12,10-11– autor zaslibuje porážku pronárodů, ale Jeruzalém bude místem,
které nepřemohou. Všimněme si pojmu „vylití Ducha“ a vazby na „probodeného“
Žalm 63* odp. Má duše žízní po tobě, Pane, Bože můj!
2. čt. - Gal 3,26-29– Pokřtěný se tedy stává někým jiným. Je Kristův, a to je rozhodující.
Zda je Řek nebo Žid, muž nebo žena, je úplně jedno.
Evangelium - Lk 9,18-24- Ježíš až dosud mluvil převážně k zástupům, konal zázraky,
poučoval. Ale nyní nejbližším otevírá oči pro ještě jiný význam svého příchodu na zem.

BOHOSLUŽBY OD 23. DO 30. ČERVNA 2019
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Morkovice
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
Morkovice

HODY
V MORKOVICÍCH
23. června

pondělí 24. června
Narození Jana Křtitele

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost a město Morkovice

9:00
15:00
18:00

Prasklice

18:00

Morkovice
Morkovice

18:00
18:00

Za+Františka Jiříčka,manželku a živ. rod.
adorace

Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
30. června
Pačlavice
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Morkovice

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

Mše svatá
Za duše dárců a dobrodince
Za+Zdeňka a Boženu Jančekovy a živ.ro.
Svatba Jiřího Bajera a Marty Hrkotové
Mše svatá
Mše svatá
Za živou a + rodinu Kejíkovu

středa 26. června
čtvrtek 27. června
pátek 28. června
Nejsv. Srdce Ježíšova
sobota 29. června
sv. Petra a Pavla

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 23. června 2019
10:00 - koncert dechové hudby u farního kostela
10:30 - hodová mše sv. v kostele sv. Jana Křtitele
14:30 - Te Deum a svátostné požehnání ve farním kostele
15:00- hodové odpoledne na farní zahradě s Morkovčankou

Te Deum a svátostné požehnání
výstav Nejsv. Svátosti a adorace
Korunka k Božímu milosrdenství
Na poděkování za dar života a víry
s prosbou o Boží pomoc
Mše svatá

úterý 25. června

Morkovice

7:30
9:00
10:30
14:30

Ohlášky: Zítra v pondělí dne 24.6. bude v Morkovicích adorační den. Prosím o zapsaní
se vzadu na stolku k adoraci. V pondělí po mši svaté budu na faře zapisovat intence na
dalšího půl roku. Ve čtvrtek 27.6. bude pouť mužů z děkanátu - akolytů, kostelníků a
pomocníků ve farnosti. V pátek 28. června při mši svaté poděkujeme za konec
školního roku, poté jsou všichni školáci zváni na farní zahradu na opékání a hry.
(špekášky sebou) Děkuji všem, kteří jste pomohli s přípravou a organizací průvodu
Božího Těla v Morkovicích. Modlitby matek – triduum bude příští víkend, modlitby
budou v páetk, sobota a neděli po mši svaté.
V sobotu 13. července pojedeme do Olomouce na pouť za nová kněžská a řeholní povolání
a za rodiny. (Kdo chcete jet autobusem, přihlaste se u paní Gremlicové.)

Adorační den farnosti Morkovice - pondělí 24. června 2019
- Zahájení ve 9:00 výstav NSO.
- V 15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství
- V 18:00 ukončení adorace a mše svatá
Zapište se na adorační službu. Tento den je dnem modliteb
za naší farnost a den modliteb farnosti za bohoslovce
v semináři.
Adorovat Ježíše v eucharistii –
My křesťané se nechceme klanět ničemu a nikomu na tomto světě než Ježíši Kristu.
Tělo Páně nás sjednocuje, činí z nás jednu rodinu, Boží lid shromážděný kolem Ježíše,
Chleba života. Budeme-li se klanět Kristu, naše farnost a církev porostou ve víře a v lásce
a v radosti z evangelizace. (sv. Otec František)

