Hlas od Jordánu

Ohlášky: V pátek navštívím nemocné. V pátek od 19:00 budou na faře hry. 31.7.
Olomouc a okolí (Kateřina Holásková, Tereza Shromáždilová). Mši svatou bude mít
ve čtvrtek v Pačlavicích P. Tomáš Strogan.

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 28. ČERVENCE 2019
Modlitba Otčenáš představuje základ křesťanské spirituality. Ježíš na vyhrocených
příkladech ukazuje, jakou sílu má vroucí modlitba a jak může měnit situaci, která se
zdá třeba i bezvýchodná. Nezapomeňme ale, že modlitba není diktátem, co a jak má
Bůh dělat. Bůh je svrchovaný Pán! Jeho záměrům nemůžeme dostatečně rozumět, ale
opíráme se o důvěru v jeho dobrotu, jak nás Ježíš dnes povzbuzuje.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt. Gn 18,20-32 - Abrahámovi leží na srdci záchrana Lota se svoho rodiny, kteří žijí
v Sodomě na pláních kolem Jordánu či Mrtvého moře. Bůh Abraháma vyslyšel a
nakonec zachraňuje čtyři spravedlivé
Žalm 138* odp. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.
2. čt. - Kol 2,12-14 – Autor v celém odstavci povzbuzuje čtenáře.
Evangelium - Lk 11,1-13 - Modlitba Páně je v Lukášově podání odlišná od Matouše.
Všimněme si důrazu na srovnání Boha s dobrým otcem.

BOHOSLUŽBY OD 28. ČERVENCE DO 4. SRPNA 2019
Pačlavice
28. července
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ PRASKLICE

Hody v Prasklicích
pondělí 29. července
sv. Marty
úterý 30. července
středa 31. července
sv. Ignáce z Loyoly
čtvrtek 1. srpna
sv. Alfonze z Liguori
pátek 2. srpna
1. pátek v měsíci
sobota 3. srpna

Morkovice

7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Za živé a zemřelé hasiče z Prasklic
Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a
živou rodinu
Za + Františku Handlovu, manžela a za
živou a + rodinu

Morkovice

18:00

--Morkovice

--18:00

Za + sestru Boženu a DO

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

17:30
18:00
18:00
17:00
18:00
8:00

Mše svatá
Mše svatá
adorace
svátost smíření
Za Kamila Juříčka a za živou a + rodinu
Za dar zdraví a ochranu Panny Marie

7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Za farnost
Za živou a + rodinu Michalíkovu

Prasklice
4. srpna
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pačlavice

Morkovice

Sv. Marta – Bydlela s Marií a bratrem Lazarem v Betánii, kde je při svých cestách
navštěvoval Ježíš. Všichni tři byli velkými přáteli Ježíše. Marta se starala o životní
potřeby: chléb, dům, práce, ale držela se i toho, co Ježíš učil. Je nám v evangeliu
představena jako energická, praktická žena.
Sv. Ignác z Loyoly - Narodil se šlechtickým rodičům roku 1491 ve venkovském sídle
v Loyole v severním Španělsku jako nejmladší třinácté dítě. Pocházel ze zámku, stal
se vojákem usilujícím o světskou slávu, ale v boji utrpěl těžké zranění, které přispělo k
jeho vnitřní proměně. Našel cestu k tomu, k čemu byl předurčen: ke kněžskému
povolání. Založil řád Tovaryšstva Ježíšova a stal se jeho generálním představeným.
Zanechal významné dílo "Duchovní cvičení."
Sv. Alfons z Liguory SNarodil se 27.9. 1696, pocházel z Marianelle, z neapolské šlechtické rodiny. Již v 16ti
vletech dosáhl doktorátů práv. V roce 1726 se stal knězem a pak založil kongregaci
.Nejsvětějšího Vykupitele, tzv. redemptoristů. Na podporu křesťanského života lidu
horlivě kázal a psal knihy, zvláště o morálce, ve které je považován za mistra. Byl
A
jmenován biskupem a po 13 letech apoštolské činnosti oslepl a ohluchl. Následkem
lrevmatických bolestí mu hlava klesala na prsa, proto se úřadu vzdal. Ještě 12 let žil v
fsídle kongregace, kterou založil. Psal dopisy a knihy, kterými si získal titul církevního
oučitele.
n
sModlitba sv. Ignáce z Loyoly
Odevzdání se službě Bohu
z
Věčné Slovo, jednorozený Synu Boží,
nauč nás pravé velkomyslnosti.
L
Nauč nás tobě sloužit, jak to právem zasluhuješ.
i
Ať dáváme a nepočítáme, ať bojujeme a nedbáme ran,
g
ať pracujeme a nehledáme odpočinek,
u
ať se obětujeme a nečekáme jinou odměnu
o
kromě vědomí, že jsme splnili tvou vůli.
r
y
-

