Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 31. KVĚTNA 2020
Janovo vyprávění událostí kolem smrti a vzkříšení Ježíše je velice strhující. Ježíš stojí mezi
rozechvěnými a vystrašenými apoštoly. Pozdrav „pokoj vám“ byl běžným pozdravem mezi
lidmi. Pravděpodobně se tak běžně zdravili apoštolové s Ježíšem i před jeho smrtí. O to
významněji zaznívá právě na tomto místě. Pán opakuje toto přání pokoje. Nepřišel soudit a
vyčítat. Přišel s darem pokoje. To je velký dar Kristova vzkříšení. Ale on nám přinesl ještě
něco většího! Dává nám svého Ducha, který niterně propojuje Boha Otce a jeho Syna. V
jeho moci smíme také my žít. Přijměme Ducha Kristovy lásky!
1.čtení: Sk 2,1-11* Letnice byly významným židovským svátkem, při němž se původně
děkovalo Bohu za úrodu, později byl ztotožněn s připomínkou daru smlouvy na Sinaji.
Žalm: 104* Sešli svého ducha, Hospodine, a obnov tvář země!
2.čtení: 1 Kor 12,3b-7.12-13* Svatý Pavel trpělivě vysvětluje, jaký je vztah mezi dary
jednotlivým členům a jejich postavením ve farnosti.
Evangelium – Jan 20,19-23 Setkání s apoštoly po zmrtvýchvstání – sv. Jan připomíná
důležitou událost o Duchu svatém, vždyť je to první dar vzkříšení, který Ježíš apoštolům
přináší.

BOHOSLUŽBY OD 31. KVĚTNA DO 7. ČERVNA 2020
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Strašná
Jezírko
Jezírko
--Morkovice

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

čtvrtek 4. června
J. Krista, nejvyššího a
věčného kněze
pátek 5. června
sv. Bonifáce
sobota 6. června
sv. Norberta

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

17:00
18:00
18:00
17:30
18:00
8:00

SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7. června

Pačlavice
Prasklice
Morkovice

SLAVNOST SESLÁNÍ
DUCHA SVATÉHO
31. května
pondělí 1. června
sv. Justin
úterý 2. června
středa 3. června
sv.Karla Lwangy a druhů

Mše svatá
Mše svatá
Na poděk. za dar zdraví a pomoc Boží
Mše svatá za farníky a poutníky
Modlitba růžence
Za poutníky a všechny nemocné
Za živou a + rodinu Šimákovu a DO

Mše svatá
Mše svatá
adorace
Svatá zpověď
Za živou a + rodinu Fránkovu
Za Boženu Dopákovu, manžela a 2
rodiče
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za živou a + rodinu Šmídovu a
Huškovu

Ohlášky: Setkání a rodičů a dětí, které půjdou 28. června k 1. sv. přijímání bude
v pátek 5. června na faře v Morkovicích v 16:30.
Mše svatá na Jezírku bude v pondělí 1. června v 17:30. Příští neděli budou mše svaté
v Prasklicích a v Pačlavicích v jiný čas!!! První pátek v měsíci – navštívím nemocné.
Nabídka DVD – pan František Hanák během opravy věže natočil celý průběh oprav
počínaje sundánám věže, přes její rozbrání, celkovou rekonstrukci, její vyzvednutí a
poděkování při mši svaté za zdárné ukončení díla. DVD má 2x 75 minut a objednat si ho
můžete v sakristii. Cena je 250 ,-Kč.
Sbírka na adopci na dálku – v kostele v Morkovicích je označená kasička, kde můžete
přispět na děti, které máme jako farnost v adopci.

SVÁTEK NAVŠTÍVENÍ PANNY MARIE
Vneděli 31. května bude mše svatá u kaple Panny Marie ve Strašné.
17:00 modlitba slavného růžence
17:30 mše svatá
(při mepříznivém počasí bude v17:30 vkostele vMorkovicích
májová pobožnost)
Svatý Jan od Kříže říká: „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.“
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.
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

POUŤ NA JEZÍRKU
vpondělí 1. června 2020
– v 17:00 modlitba růžence
a příležitost ke svaté zpovědí
v 17:30 mše svatá

