Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. ČERVNA 2019
Jít za Ježíšem není otázka otrockého kopírování jeho vyjadřování či gest. Následovat
znamená poznat ho, jeho motivaci, jeho srdce. Následovat však také znamená, že
nemusíme jednat sólo, opuštěni, na vlastní pěst. Jdeme s ním a učíme se porozumět.
Následovat ovšem přináší také rozhodnutí, vyžaduje odvahu opustit své dosavadní
jistoty a vsadit na jinou kartu. Elizeus pochopil a namísto loučení (které by asi
znamenalo velkou snad několikadenní slavnost), nakrmí chudé a pomůže ubohým..
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt. 1 Král 19,16b.19-21 Elizeus byl zřejmě zjevem Eliášovým fascinován. Opouští
své jisté místo v životě (zřejmě slušný majetek) a vydá se na nejistou cestu za Eliášem.
Žalm 16* odp. Ty jsi, Hospodine, mým dědičným podílem.
2. čt. - Gal 5,1.13-18 – Pavel prožil velmi intenzívně svobodu, kterou dává
evangelium. Chtěl by ji zprostředkovat všem, kterým evangelium zvěstoval.
Evangelium - Lk 9,51-62 - Cesta za Ježíšem je cestou, na které není člověk kříže
ušetřen.

BOHOSLUŽBY OD 30. ČERVNA DO 7. ČERVENCE 2019
Prasklice
Pačlavice
13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Morkovice
pondělí 1. července
Morkovice
Prasklice
Morkovice

18:00
18:00

Mše svatá
Mše svatá
Za živou a + rodinu Kejíkovu
Za + P. Vojtěcha Zábranského, rodiče a
sestru
Mše svatá
Za + Anežku Záhorovskou

Morkovice

8:00

Za živou a + rodinu Okálovu

Pačlavice
Morkovice
Morkovice

17:00
18:00
8:00

Lhota
Prasklice
7. července
Pačlavice
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Morkovice

18:00
7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Za + Oldřicha Churého, rodiče a DO
Na poděk. za dar života a B.P. pro
rodinu Zdražilovu
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Za živou a + rodinu Kejíkovu

30. června

úterý 2. července
středa 3. července
sv. Tomáše, apoštola
čtvrtek 4. července
sv. Prokopa
pátek 5. července
sv. Cyrila a Metoděje
sobota 6. července
sv. Marie Goretti

7:30
9:00
10:30
18:00

Ohlášky: Modlitby matek – triduum pokračuje dnes, po mši svaté. Moc děkuji všem,
kteří jste pomohli s přípravou a organizací hodů v Morkovicích. Mládežnické středy
(od 6. třídy): 4.- 5.7, Velehrad na kole s přespáním (Jan Najman, Simona Kazíková),
10.7. Paddleboardy na Plumlově (Kateřina Holásková), 17.7. koupaliště
v Morkovicích (Tereza Shromáždilová), 24.7. Paddleboardy na Plumlově (Kateřina
Holásková), 31.7. Olomouc a okolí (Kateřina Holásková, Tereza Shromáždilová).
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.)

NÁRODNÍ POUŤ VELEHRAD 2019
Čtvrtek 4. července 2019
19:30 VEČER LIDÍ DOBRÉ VŮLE
Slavnostní večer u příležitosti státního svátku ČR spojený
s prezentací vzdělávacích a charitativních projektů.
Účinkují: Marek Ztracený, Hana a Petr Ulrychovi a Javory
Beat, houslista Bohuslav Matoušek a jeho žák Jakub
Junek, Jiří Pavlica a Hradišťan, Filharmonie Bohuslava
Martinů Zlín pod vedením dirigenta Stanislava Vavřínka,
Pěvecký sbor Stojanova gymnázia Velehrad a další
Pátek 5. července 2019

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje
6.00 – 9.30 Palladium země České (Královská kaple)
Mše svaté v bazilice: 6:30, 7:30 (hlavní celebrant provinciál Tovaryšstva Ježíšova)
8:30 Celebrují novokněží České republiky

10:30 Slavnostní poutní mše svatá - na nádvoří před bazilikou
Hlavní celebrant a kazatel: Mons. Charles D. Balvo, apoštolský nuncius v ČR
Koncelebrují čeští i zahraniční biskupové
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 odešli do Říma. Tam mladší z bratrů onemocněl, v
klášteře přijal jméno Cyril a zemřel. Metoděj se vracel na Moravu
jako arcibiskup. Dosáhl zřízení moravské církevní provincie se
slovanskou bohoslužbou. Zemřel na Moravě.

