Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ČERVENCE 2019
V nadsázce by se dali lidé rozdělit na Marty a Marie – ty, kteří se pro samou pomoc
druhým nikdy nezastaví, a sami tak místo života živoří, a ty, kteří rozvíjejí krásný
život, ale bezohledně přehlížejí nouzi jiných. Ježíš odkazuje na Mariinu volbu, ale
nezapomeňme, že svoji výtku říká Martě, nikoli Marii! Úryvek nemluví o tom, co řekl
Marii. Je však stále aktuální výzvou: Opravdu svět, naše rodina, blízcí… potřebují
tolik naší námahy, péče a starostí, že nemáme vůbec čas zastavit se a naslouchat Bohu?
A co by Ježíš řekl Marii?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt. Gn 18,1-10a - Příběh spadá asi do 19. stol. př. Kr. Abrahám již dlouhou dobu
čeká na splnění Božího zaslíbení, na syna. Přichází tajemní poutníci. Bůh v SZ
promlouvá často skrze posla (anděla).
Žalm 15* odp. Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
2. čt. - Kol 1,24-28 – Apoštol trpí ve vězení kvůli evangeliu, kvůli Kristu. Proto je
přesvědčený, že toto utrpení je účastí na utrpení samotného Krista.
Evangelium - Lk 10,38-42- U Marie a Marty je Ježíš vítán, je přijat jako prorok.
Pokud chce někdo následovat Krista, musí si sednout k jeho nohám a naslouchat.

BOHOSLUŽBY OD 21. DO 28. ČERVENCE 2019
Prasklice
Pačlavice
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Morkovice
pondělí 22. července
Morkovice
sv. Marie Magdalény
úterý 23. července
Morkovice
sv. Brigity
středa 24. července
Prasklice
čtvrtek 25. července
Pačlavice
sv. Jakuba
Morkovice
pátek 26. července
Slížany sv.
sv. Jáchyma a Anny
Anna
sobota 27. července
Lhota sv. Gorazda a druhů
ZDRAVÁ VODY
Pačlavice
28. července
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ PRASKLICE
Morkovice
Hody v Prasklicích

21. července

7:30
9:00
10:30
18:00
18:00
9:30
17:00
18:00
18:30
19:00
17:00
7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Za + duše dárců a dobrodinců
Na poděk. za 60 let života s prosbou o
B.P. o ochranu P. Marie pro r. Kopečnou
Prosba o Boží požehnání a ochranu P.
Marie pro novomanžele
Mše svatá
Mše svatá
adorace
Modlitba růžence
Za živé a zemřelé obyvatele Slížan
Mše svatá
Mše svatá
Za živé a zemřelé hasiče z Prasklic
Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a
živou rodinu

Ohlášky: V pátek od 19:00 budou na faře hry. 24.7. Paddleboardy ve Spytihněvi
(Kateřina Holásková), 31.7. Olomouc a okolí (Kateřina Holásková, Tereza
Shromáždilová). Příští neděli bude mše svatá v Prasklicích a v Pačlavicích v jiný čas !!!

Mše svaté ke cti sv. Jáchyma a Anny
V pátek 26. července v 19:00 mše sv. u kaple sv. Anny ve Slížanech
V sobotu 27. července v 17:00 mše sv. - Zdravá Voda ve Lhotě
Sv. Jáchym a Anna
Jáchym je patronem manželských párů, truhlářů a
obchodníků s plátnem. Anna je patronkou Florencie
a také se k ní obrací ti, kteří prosí za šťastný sňatek
a manželství, za požehnání dětí, za šťastný porod;
jako svou patronku ji vidí matky, vdovy, ženy v
domácnosti a mnozí další, k nimž patří horníci,
tkalci, soustružníci, umělečtí truhláři, mlynáři,
čeledíni, krejčí i krajkáři. Oba jsou vzorem
především pro všechny prarodiče.
Památku svaté Anny prohlásil za závaznou pro celý svět papež Řehoř XIII. v roce
1584.
Modlitba:
Bože našich otců, Tys vyvolil svatého Jáchyma a Annu za rodiče Matky Tvého Syna;
na jejich přímluvu splň i na nás svá zaslíbení, ať dosáhneme věčné spásy. Skrze Tvého
Syna Ježíše Krista, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po
všechny věky věků. Amen.

Modlitba prarodičů a seniorů je velkým darem pro církev! Je to obrovské bohatství. A
velká injekce moudrosti také pro celou lidskou společnost, zejména pro tu, která je příliš
zaneprázdněná, schvácená a roztěkaná. Někdo musí zpívat rovněž pro ně a opěvovat Boží
znamení, modlit se za ně. Olivier Clément, říkával: „Civilizace, kde už se nikdo nemodlí,
je civilizací, v níž stáří už nemá žádný smysl. A to je děsivé. My potřebujeme především
seniory, kteří se modlí, protože k tomu je nám dáno stáří.“ Potřebujeme staré lidi, kteří se
modlí, protože k tomu nám bylo dáno stáří. Modlitba starých lidí je krásná.
Můžeme děkovat Pánu za obdržená dobrodiní a zaplnit prázdnotu nevděčnosti, která Jej
obklopuje. Můžeme se přimlouvat za touhy nových generací a dávat důstojnost paměti a
obětem z minulosti. Můžeme připomínat ambiciózním mladým, že život bez lásky je
vyprahlý. Můžeme ustrašeným mladým říci, že úzkost z budoucnosti lze překonat.
Můžeme učit mládež příliš zamilovanou samu do sebe, že větší radostí je dávat než
dostávat. ( z katecheze papeže Františka)

