Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

11. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 14. ČERVNA 2020
Ježíš vyvolil ze skupiny příznivců úzký kruh nejbližších spolupracovníků. Jistě zde stojí
jako úplní začátečníci, a přesto dostávají ihned úkol zapojit se do šíření radostné zvěsti.
Tato výzva zůstává stejná přes všechna staletí: jít ke ztraceným ovcím, hlásat „přiblížilo se
království“… Také my jsme se připojili k učedníkům Ježíše, a tedy máme i my hlásat
evangelium, uzdravovat, probouzet k životu… To není možné, pokud nejsme navázáni na
moc Božího Ducha. Teprve spolu s ním v modlitbě, pokoře, odevzdanosti do Boží lásky
můžeme konat velké věci a hlásat evangelium v jeho síle.
1.čtení: Ex 19,2-6a * Izraelité vyšli z egyptského otroctví a třetího dne se ocitli pod horou,
kde se Mojžíš setkal s Bohem v hořícím keři. Zde Bůh uzavírá s Izraelem smlouvu
Žalm: 100* Jsme jeho lid a stádce které on pase.
2.čtení: Řím 5,6-11 * Ospravedlnění, tedy možnost být s Bohem, neplyne z našich skutků
či ze splnění nějakých norem. Jsme chybující hříšníci! Ale Bůh nás vysvobozuje činem
Ježíše…
Evangelium – Mt 9,36 – 10,8* Skupina lidí okolo Ježíše nejdříve slyší horském kázání,
následně zažije první zázraky a teprve potom Ježíš vyvolí ze skupiny apoštoly, které
poprvé posílá hlásat evangelium.

Ohlášky: Příští neděli 21.6. bude sbírka na farnost ( v Morkovicích na nový
mechanismus k ovládání zvonů – cena 211.000,-) V pondělí 15. června bude
v Morkovicích v 19:00 setkání farní rady – organizace hodů v Morkovicích. Ve čtvrtek 18.
června bude na faře v Morkovicích v 16:00 setkání rodičů a dětí, které půjdou k 1. sv.
přijímání. Hody v Morkovicích budou 21. června a odpoledne po požehnání posezení
na farní zahradě. Prosím hospodyňky o napečení cukroví ke kávě na hody, na faru
můžete donést v sobotu večer. Děkuji všem, kteří jste pomohli s přípravou a organizací
při Slavnosti Těla a Krve Páně.
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.

MORKOVSKÉ HODY - neděle 21. června 2020
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
sMorkovčankou a skupinou Audio

BOHOSLUŽBY OD 14. DO 21. ČERVNA 2020
Prasklice

8:30 Mše svatá
10:30 Za živou rodinu Brablíkovu
17:00 Mše svatá

Morkovice

18:00

Morkovice
Prasklice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice

--18:00
18:00
18:00
17:00
18:00

11. neděle vmezidobí Pačlavice
Morkovice
14. června
pondělí 15. června
sv. Víta
úterý 16. června
středa 17. června
čtvrtek 18. června

pátek 19. června
Nejsvětějšího Srdce
Ježíšova
sobota 20. června
Morkovice
Neposkvrněného Srdce
Panny Marie

HODY
VMORKOVICÍCH
12. neděle vmezidobí
21. června

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

8:00

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

Za + Annu Gambasovu, manžela a živou
rodinu
Za + rodiče Slezákovy, syna a živ. rod.
Mše svatá
adorace
Mše svatá
Za věrnost ve víře pro vnoučata
s prosbou o ochranu a pomoc Boží
Za + P. Antonína Koláře
Mše svatá
Mše svatá
Za farnost a město Morkovice

Te Deum a svátostné požehnání

V dnešním světě, ve kterém je tolik osamocenosti a
beznaděje, potřebují naléhavě ženy, muži i děti poznat
Boží srdce. To srdce, které odpouští, které se o lidi stará
a které uzdravuje. Toto srdce není naplněno nedůvěrou,
touhou po pomstě, předsudky ani nenávistí. Toto srdce
touží jen po jediném: lásku rozdávat a jako odpověď pak
lásku přijímat. Toto srdce trpí, když vidí lidské utrpení, a
když vidí lidskou nedůvěru svěřit se Božímu srdci, které
chce rozdávat útěchu, naději a odvahu. (Podle H. J.
Nouwena)
Úcta k božskému Srdci Páně se rozšířila zvláště od 17.
století. Podnětem k tomu byla zjevení svaté Markétě
Marii Alacoque (1674), ve kterých jí bylo dáno poznat lásku Ježíšova Srdce.
Probodené srdce, ovinuté trním, s plameny a křížem, symbolizuje Ježíšovu
nepodmíněnou lásku k člověku.
Ze srdce Páně s důvěrou čerpám to, čeho se mi v životě nedostává.
(sv. Bernard)

