JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ČERVNA 2022
Kdo je nejlepší přítel? Ten, kdo nás
neopustí v těžkostech a zkouškách,
když se nám nedaří a když se od nás
druzí odvracejí. Takového přítele
máme v Pánu Ježíši. Má nás rád,
vždycky nám dobře radí a spolehlivě
pomáhá. A nejlepší způsob, jak se
mu za to odvděčit je, že i my jsme
jeho dobrými přáteli.
V dnešním evangeliu se Ježíš ptá
učedníků: „A za koho mě pokládáte
vy?“ A Petr odpovídá: „Za Božího
Mesiáše!“ Petr věděl, kdo je Ježíš.
I my to víme. Je to Boží Syn, který
nás má rád a provází nás na naší
cestě k věčnému životu v nebi. Ví,
že tato cesta není snadná. Že jsme
vystaveni zkouškám a že dobře ji
zvládne jen ten, kdo se nebojí obětí.
Ježíš říká: „Kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den, co den bere na sebe svůj kříž
a následuje mě.“ Co je to kříž? Jsou to naše povinnosti, práce, starosti. Je to námaha, kterou
musíme podstoupit, když chceme žít správně. A abychom to dokázali, dává nám Ježíš
posilu. Dává nám své Tělo – Svaté Přijímání. V něm k nám přichází, aby nám pomáhal se
vším, co prožíváme. Když ho pravidelně přijímáme, máme v životě velikou pomoc a oporu.
Svaté přijímání však není jen chvíle, kdy nám kněz vkládá proměněnou hostii do úst. Tím
naše setkání s Ježíšem teprve začíná. Je to jako když někdo zazvoní u našich dveří a my ho
pozveme dál. Nestačí, že překročí práh našich dveří. Důležité je, že se spolu posadíme, že
si věnujeme pozornost a povídáme si o všem, co se v našem životě děje. O tom, co nás
trápí, z čeho máme obavy nebo radost. Prosíme o pomoc, radu nebo děkujeme. Svaté
přijímání je návštěva, při které je naším hostem sám Boží Syn. Snažme se ho pokaždé prožít
co nejlépe. Když se budete s Ježíšem pravidelně setkávat a budete mu odevzdávat všechno,
co prožíváme, budeme zakoušet jeho pomoc a ochranu. Budeme poznávat, jak nás má rád.
Při křtu, jsme přijali semínko víry, které má růst. Proto je potřeba se o něj starat. Když
budeme s Ježíšem žít, dočkáme se toho, že se rozvine v květ a pak i v drahocenný plod. Tím
plodem je živý, krásný vztah s Bohem. Vztah, který je nám tady na zemi oporou a jednou
v nebi nám bude věčnou odměnou.

INFORMACE:
24.-26.6. je triduum Modliteb matek. Modlitby budou v pátek a v sobotu ráno v 8:00
a v neděli se modlitba spojí s odpoledním svátostným požehnáním v 15:00.
Srdečně zveme na farní odpoledne, které bude v neděli na faře v Morkovicích. Prosím
hodné hospodyňky, aby napekly koláčky a zákusky. Ty které není potřeba skladovat v chladu
můžete přinést na faru v sobotu po ranní mši. Zákusky, které potřebují být v lednici,
přineste prosím až v neděli na požehnání v 15:00, po kterém bude setkání na farní zahradě.

Bohoslužby ve farnostech
pondělí 20. června

Morkovice

8:00

Za + Františka Jiříčka, manželku, 2 dcery a rodinu

úterý 21. června

---

---

---

středa 22. června

Morkovice

18:00

Za + P. Aloise Ženčáka a sestru

čtvrtek 23. června

Pačlavice
Morkovice

18:00
18:00

mše svatá
adorace

13:30
15:00

ADORAČNÍ DEN 8:00-14:00
mše svatá Na úmysl dárce
zahájení adorace, modlitby matek
zakončení adorace, požehnání
pohřeb pana Jaroslava Hájka

Morkovice

8:00

Na poděkování za dar života

neděle 26. června
13. neděle v mezidobí
Pouť ze Slavnosti
Narození Jana Křtitele

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

8:00
9:15
10:30
15:00
15:30

mše svatá
mše svatá
Za farníky a poutníky
požehnání s modlitbami matek
posezení pro rodiny na farní zahradě

pondělí 27. června

---

---

---

úterý 28. června

---

---

---

Morkovice

18:00

Za Boží pomoc pro rodinu Pavelkovu

Prasklice

18:00

mše svatá

Morkovice

8-11
18:00

návštěva nemocných
Za rodinu Okálovu

sobota 2. července

Morkovice

8:00

Za rodinu Zdražilovu, Obručovu a DvO

neděle 3. července
14. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za farníky

8:00

pátek 24. června
Nejsvětějšího srdce
Ježíšova

Morkovice

sobota 25. června

středa 29. června

Slavnost Petra a Pavla

čtvrtek 30. června
pátek 1. července

