Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ČERVENCE 2020
Proč nejsou všichni lidé křesťané? Proč v moderních dějinách tolik lidí odmítlo
evangelium? Důvodů je jistě mnoho, ale důležité je vidět, že Kristus tuto situaci
předpovídal. Není to tedy selhání Božích záměrů. Jistě lze přemýšlet, jak Bůh bude
soudit ty, kteří evangelium odmítli. To ale není předmětem dnešního textu. Jeho cílem
je varovat před „otupělým“ srdcem. Není zřejmě tak těžké uzavřít se Božímu hlasu a
neslyšet. Pak nepomůže ani vysvětlování, argumenty či důkazy.
1.čtení: Iz 55,10-11 * Prorok Izaiáše působil v babylónském zajetí (mezi rokem 586–
540 př. Kr.). Jeho slovo plné útěchy a povzbuzení dávalo naději lidu žijícímu v zajetí
několik set kilometrů od domova.
Žalm: 65* Semeno padlo na dobrou půdu a přineslo užitek.
2.čtení: Řím 8,18-23 * Jsme Boží děti. Abychom se mohli ujmout dědictví "Boží
slávy", musíme však nejprve snést různé podoby utrpení. Toto utrpení se pak nedá
srovnat se slávou, která nás čeká
Evangelium – Mt 13,1-23 * Předložené podobenství odpovídá na zásadní otázku, proč
někteří lidé evangelium nepřijali..

BOHOSLUŽBY OD 12. DO 19. ČERVENCE 2020
15. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
12. července
pondělí 13. července
úterý 14. července
středa 15. července
sv. Bonaventury
čtvrtek 16. července
P. Marie Karmelské
pátek 17. července
sobota 18. července

Morkovice

8:00
9:30
14:00

Křéby
Morkovice

18:00
7:00

---

Mše svatá
Mše svatá

Na poděkování za službu v našich
farnostech
Za farnost a za poutníky
Prosba o Boží požehnání a ochranu Panny
Marie

---

Morkovice

18:00

adorace

Morkovice
--Prasklice
16. neděle v mezidobí
Pačlavice
19. července
Morkovice

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

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

Ohlášky: Děkuji vám všem, kteří jste minulou neděli v Pačlavicích připravili společné
setkání na hasičárně. A děkuji vám, kteří jste podobné setkání chystali v Morkovicích.
Po mši svaté v Morkovicích vás dnes všechny zvu na farní zahradu, kdy bych se rád ještě
s vámi setkal a rozloučil se. V úterý 14. 7. odjíždíme s mladými a vodu – prosíme o
modlitbu, ať se v pořádku vrátíme. V pátek 17. července po mši svaté bude na faře
v Morkovicích neformální posezení s novým panem farářem – jsou zváni především
členové farních rad, kostelníci, varhaníci… a vy všichni, kteří ve farnostech pomáháte.
Příští neděli 19. července bude při mši svaté oficícální uvítaní P. Jana Plodra ve farnostech.
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 (P. Jan Plodr)
(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích)

Staré irské požehnání
Nechť se před vámi otevírá stále volná cesta.
Nechť máte vítr stále v zádech.
Nechť vám do tváří stále svítí teplé slunce.
Nechť vaše pole stále jemně zkrápí déšť.
A než se znovu setkáme,
Nechť vás Bůh ochraňuje ve své dlani.
Amen.

