JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 5. ČERVNA 2022
Seslání Ducha svatého o Letnicích byla
mimořádná událost. Hukot, ohnivé jazyky,
učedníci mluvící různými řečmi a kázání, po
kterém se nechalo pokřtít 3000 lidí. To je
obrovská duchovní tsunami, kterou začalo nové
působení Ducha svatého v našem světě. A jako
po burácející vlně, která vnikne z otevřené
přehrady do suchého řečiště, přichází klidný,
stálý proud řeky, tak i po mimořádných
projevech Ducha o Letnicích, přichází jeho stálé
plynulé působení.
Kde se dnes setkat s „řekou“ Ducha svatého? Touto řekou, která neustále
protéká světem a dějinami, je modlitba církve. Chceš se setkat s Duchem svatým
a zakusit jeho působení? Přidej se k modlitbě křesťanů. Modlitba v rodině,
společenství, při mši svaté, při přijímání svátostí, tam všude se setkáváme s živou
vodou Ducha svatého. Přijdeme znavení, vyprahlí, utrápení, neklidní a po dobré
modlitbě se v nás rozhostí pokoj, radost, naděje a láska. Společná modlitba nás
občerství. To všechno je dílo Ducha svatého. A my ho můžeme a máme zakoušet
každý den. Jako má řeka změnit vyprahlou krajinu v zahradu, má naše zakoušení
a přijímání Ducha svatého v modlitbě církve obrodit náš život a celý svět.
Důležitým tématem dnešní doby je sucho. Budují se rybníčky, nádrže,
obnovují mokřady. Snažíme se zadržet vodu v krajině. A podobně jako se
staráme o krajinu světa, starejme se i o krajinu srdce. I ta je ohrožena
vyprahlostí. Žízníme po lásce, radosti a pokoji. Trápíme se, stěžujeme si. Ale jak
často se chodíme osvěžit a napít? Jako se staví rybníky a nádrže na vodu, měly
by vznikat či se obnovovat společenství modlitby. V nich a skrze ně působí Duch
svatý a uzdravuje nás i svět, ve kterém žijeme. Je to stejné jako na začátku.
Učedníci při společné modlitbě otevřeli svá srdce Bohu a on jim dal Ducha
svatého, který skrze ně začal ve světě mocně působit. Kéž jdeme v jejich stopách
a zakoušíme moc Ducha svatého i my.

INFORMACE:
V pondělí 6. června bude firma Dundálkovi ze Zdounek instalovat oltář v Prasklicích.
Noc kostelů bude 10. 6. v Morkovicích – informace na plakátu v předsíni kostela.
První Svaté přijímání bude 19. června při mši svaté v 10:30 v Morkovicích. Nácvik
a zpovídání dětí bude v sobotu 18. června v 16:00. Další událostí bude pro děti Slavnost
Božího Těla, která bude ve čtvrtek 16. června. Sraz dětí i s rodiči je v 16:30 na faře.
120 let od vzniku oslaví 19. června farnost Prasklice. Srdečně zveme na odpolední
program, který začíná 15:15 v kostele, další informace na plakátu v předsíni kostela.

Bohoslužby ve farnostech
neděle 5. června
8. neděle velikonoční
Slavnost
Seslání Ducha svatého
pondělí 6. června
úterý 7. června

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za farníky

18:00
--18:00

mše svatá
---

středa 8. června

Jezírko
--Morkovice

Za požehnání pro rodinu Králíkovu a Štěpánkovu

čtvrtek 9. června

Morkovice

18:00

adorace

pátek 10. června

Morkovice

18:00

Za + rodiče Chýlkovy a prarodiče

19:00

NOC KOSTELŮ

sobota 11. června

Morkovice

8:00

Na poděkování za přijatá dobrodiní

neděle 12. června
Slavnost Nejsvětější
Trojice

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za věrnost ve víře pro vnoučata

pondělí 13. června

Křéby

úterý 14. června

--Morkovice

17:30
18:00
--18:00

růženec
mše svatá
--Za rodinu Brablíkovu

čtvrtek 16. června
Slavnost
Těla a Krve Páně

Morkovice

18:00

Za požehnání pro nemocného
EUCHARISTICKÝ PRŮVOD A POŽEHNÁNÍ

pátek 17. června

Morkovice
Pačlavice

8:00
9:00

Za + Annu Gambasovou, manžela a rodinu
mše svatá v domově pro seniory

sobota 18. června

---

---

neděle 19. června
12. neděle v mezidobí

Pačlavice
Morkovice
Prasklice

9:00
10:30
15:30

středa 15. června

mše svatá
Za rodinu Kejíkovu – 1. Svaté přijímání
mše svatá – 120 let výročí vzniku farnosti

