
Hlas od JordánuHlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SLAVNOST SV. CYRILA A METODĚJE 5. ČERVENCE 2020

Dnes si připomínáme dvě velké osobnosti církve, největší vzdělance své doby, kteří
pro lásku ke Kristu a k evangeliu byli  ochotni odejít  do vzdálených a barbarských
končin. Jakkoli byla jejich misie jen dílčím příspěvkem k pokřesťanštění oblastí naší
země, její  význam je nesporný. Na životě těchto světců můžeme sledovat praktické
naplnění Ježíšových slov z dnešního evangelia. Otázkou zůstává, jak se tato Pánova
slova odrážejí do dnešních dnů a do naší vlastní víry. 

1.čtení: Iz 61,1-3a * Hospodin mě pomazal a poslal mě zvěstovat radostnou zprávu 
chudým. Žalm: 117* Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
2.čtení: 2 Kor 4,1-2.5-7 * Hlasatelé evangelia zvěstují větší slávu, než poznal Mojžíš, a
ona je také jejich nadějí. Není však důvodem jakéhokoli vychloubání! 
Evangelium – Lk 10,1-9 * Žeň je sice hojná, ale dělníků málo.

BOHOSLUŽBY OD 5. DO 12. ČERVENCE 2020
Slavnost svatých

CYRILA A METODĚJE
5. července

Prasklice
Pačlavice
Morkovice 

7:30
9:00

10:30

Mše svatá
Mše svatá
Za živou a + rodinu Kejíkovu

pondělí 6 července
sv. Marie Goretti

Morkovice 18:00 Za + Oldřicha Churého, rodiče a živou 
rodinu

úterý 7. července Pačlavice 9:30 Mše svatá ( Domov pro seniory)
středa 8. července Prasklice

Morkovice
17:00
18:00

Mše svatá
Mše svatá

čtvrtek 9. července Morkovice 18:00 adorace

pátek  10. července Pačlavice
Morkovice

17:00
18:00

Mše svatá
Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a 
aživou rodinu

sobota 11. července
sv. Benedikta

Morkovice 8:00 Mše svatá

15. neděle v mezidobí
12. července 

 

Prasklice
Pačlavice
Morkovice 

8:00
9:30

14:00

Mše svatá
Mše svatá
Na  poděkování  za  službu  v našich
farnostech

 Ohlášky:    Dnes v neděli 5. 6. se ještě chci setkát s vámi v Pačlavicích a rozloučit se – 
jste zváni v 15:00 na hasičárnu v Pačlavicích. Mši svatou na poděkování za službu v našich
farnostech budu mít v neděli 12. července odpoledne ve 14:00 a poté v 15:00 vás zvu na 
farní zahradu do Morkovic kdy bych se rád ještě s vámi setkal a rozloučil se. Prosím 
hospodyňky o napečení cukroví ke kávě. V neděli 19. července bude mít mše svaté ve 
farnostech P. Jan Plodr. Intevnce na další pololetí si zapíšete po domluvě s ním.  

Mše svatá Křéby u Prasklic
pondělí 13. července 2020 

Zahájení v 17:30 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou růžence,
 procesí na Křéby a mše sv. v 18:00 

(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích)

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, aby vyřešili tři záležitosti,
odešli  do  Říma.  Tam  o  10-12  let  mladší  z  bratrů
onemocněl,  v  klášteře  přijal  jméno  Cyril  a  zemřel.
Metoděj  se  vracel  jako  arcibiskup  a  zažil  mnohé
těžkosti,  včetně vězení i  dalšího nařknutí,  pro které musel znovu do Říma. Dosáhl
zřízení moravské církevní provincie se slovanskou bohoslužbou. Zemřel na Moravě.

Sbírky v červnu 2020 Morkovice Pačlavice Prasklice

neděle 7. 6. 5.785,- 2.445,- 1.990,-

 neděle 14.  6. BT 2.474,-    4.280,- 6.643,- 1.434,-

hody - neděle 21. 6. 16.982,-; 14.185,- 1.100,-

neděle 28. 6. 9.960,- 2.755,- 1.020,-
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