Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 7. ČERVNA 2020
Bůh není osamělá bytost plující bez času prázdnotou nekonečna. Ve skutečnosti je
společenstvím tří osob, které se vzájemně pronikají takovou láskou, že z nich tento vztah
činí jediné bytí. Takto intenzivní společenství je gejzírem života, který Boha ve skutečnosti
obklopuje. Do tohoto tepu pravého života je pozván člověk. I když se může k němu připojit
jen nepatrnou měrou svých sil, Bůh tuto možnost otevřel svojí nezměrnou láskou. Přiblížil
se k člověku až neuvěřitelně blízko, vydal se za něj na smrt. A to vše jen proto, aby bylo
možné s Bohem být. Jak velikou lásku Bůh má!

1.čtení: Ex 34,4b-6.8-9 * Potomci Abraháma rychle porušili první smlouvu, kterou s
nimi Bůh uzavřel. Mojžíš prosí za odpuštění Izraeli. Bůh přichází a uzavírá novou
smlouvu. Zde máme zachyceno, jak Bůh sám sebe prezentuje.
Žalm: 33* Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek
2.čtení: 2 Kor 13,11-13* Závěrečný pozdrav listu. Zařazen je především pro zmínku o
celé Trojici.
Evangelium – Jan 3,16-18* Rozhovor Ježíše s Nikodémem. Naše perikopa obsahuje
asi nejslavnější větu Nového zákona, která shrnuje základní učení křesťanské víry.

BOHOSLUŽBY OD 7. DO 14. ČERVNA 2020
SLAVNOST
NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7. června

Pačlavice
Prasklice
Morkovice

pondělí 8. června

Morkovice

úterý 9. června
středa 10. června
čtvrtek 11. června
Slavnost
Těla a Krve Páně
pátek 12. června
sobota 13. června

Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Křéby

11. neděle vmezidobí Pačlavice
Morkovice
14. června
Prasklice

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za živou a + rodinu Šmídovu a
Huškovu
18:00 Za + Růženu Slezákovu, manžela a živou
rodinu
--9:30 Mše svatá (domov pro seniory)
18:00 Za živou a + rodinu Okálovu
16:30 adorace
17:30 Za farnost (průvod Božího Těla)
14:00
18:00
17:30
18:00
8:30
10:30
17:00

Pohřeb pana Vratislava Ptáčka
Za + Andělu Hanákovu, manžela a DO
modlitba růžence
Mše svatá za farníky a poutníky
Mše svatá
Za živou rodinu Brablíkovu
Mše svatá

Ohlášky: Ve čtvrtek je slavnost Božího Těla, po mši svaté v Morkovicích půjdeme
s nejsvětější svátostí ke čtyřem oltářům, prosím o nachystání oltářů na tradičních místech.
Také prosím družičky, aby si přinesly do průvodu květiny. Hody v Morkovicích budou
21. června a odpoledne po požehnání posezení na farní zahradě.
Někteří z vás máte ještě domu kasičky z postní almužny – můžete je donést do kostela
do příští neděle.
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.

Křéby u Prasklic - sobota 13. června 2020
Zahájení v17:30 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou růžence,
procesí na Křéby a mše sv. v 18:00
(Při nepříznivém počasí mše svatá vkostele vPrasklicích)
Nejsvětější Trojice není produkt lidských úsudků, nýbrž
tvář, kterou zjevil Bůh samotný, nikoli z výše nějaké
profesorské katedry, ale sdílením člověčenství. Právě Ježíš
nám zjevil Otce a přislíbil Ducha svatého. Bůh putoval se
svým lidem v dějinách Izraelského lidu, Ježíš kráčel spolu s
námi a přislíbil Ducha svatého, který je ohněm, učí nás
všemu, co neznáme, vede nás zevnitř a dává dobré myšlenky
a inspirace.
Dnes chválíme Boha nikoli pro nějaké zvláštní tajemství, ale
pro Něho samého, „pro Jeho velikou slávu,“ jak praví
liturgický hymnus. Chválíme Jej a děkujeme Mu, protože je Láska a protože nás volá,
abychom vstoupili do náruče Jeho společenství, kterým je věčný život.

SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ
Morkovice ve čtvrtek 11. června v17:30 mše sv. a průvod Božího Těla
Pačlavice vneděli 14. června v8:30 mše sv. a průvod Božího Těla
Prasklice vneděli 14. června v17:00 mše sv. a průvod Božího Těla
Pokleknutí před Bohem je vyznání svobody. Kdo se klaní Ježíši, nemůže se totiž už
klanět žádné, ať už jakkoli silné, pozemské moci. My křesťané poklekáme v chrámu
pouze před Nejsvětější svátostí, protože věříme a poznáváme, že v ní je přítomen
jediný pravý Bůh. Skláníme se před Bohem, který se první sklonil k člověku.

