Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

Ohlášky: Farnost Počenice nás zve na oslavu 250 let od posvěcení kostela sv.
Bartoloměje. Slavnostní mše svatá bude v sobotu 24. srpna 2019 v 10:00. Farní pouť na
Svatý Hostýn - v sobotu 31. srpna 2019 bude na Svatém Hostýně tradiční arcidiecézní
pouti rodin. Mši svatou celebruje arcibiskup Jan Graubner. Pojedeme autobusem –
přihlásit se můžete u paní Gremlicové.

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. SRPNA 2019
Kolikrát jsme svědky či přímo aktéry majetkových sporů v rodinách, které přerostly v
nespravedlnost a následně v nenávist, zničené vztahy na zbytek života. Jak snadno se
zboří to nejcennější za cenu zdánlivé výhry. Ježíš se do těchto sporů nenechá
zatáhnout. Co znamená být bohatý před Bohem? Jak odpověď na tuto otázku vypadá v
našem vlastním životě?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt. Kaz 1,2; 2,21-23 - Kniha Kazatel patří k složitějším textům. Marnost lze vnímat
jako hořkou skepsi. Knihu však můžeme chápat jako realistický pohled na život.
Žalm 90* odp. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
2. čt. - Kol 3,1-5.9-11 – Člověk křtem obdržel novou životní roli, totiž roli Kristova
svědka. životě pokřtěného. A musí projevit v životní praxi.
Evangelium - Lk 12,13-21 - Ježíš se nejenže nenechá vtáhnout do rodinného sporu,
ale otvírá zásadní otázku naší závislosti na majetku. „Neboť kde je váš poklad, tam
bude i vaše srdce.“

BOHOSLUŽBY OD 4. DO 11. SRPNA 2019
Prasklice
4. srpna
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pačlavice

Morkovice

7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Za farnost
Za živou a + rodinu Michalíkovu
Za + rodiče Šabatovy, zaživou a + rodinu
a DO
Mše svatá

pondělí 5. srpna

Morkovice

18:00

úterý 6. srpna
Proměnění Páně
středa 7. srpna
čtvrtek 8. srpna
sv. Dominika

Morkovice

18:00

--Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

--17:30
18:00
18:00
18:00

___

___

pátek 9. srpna
Sv. Terezie Benedikty
sobota 10. srpna
sv. Vavřince

Prasklice
11. srpna
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pačlavice

Morkovice

7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
adorace
Za + sestru a živou rodinu

Za duše dárců a dobrodinců farnosti
Mše svatá
Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o Boží požehnání

Křéby u Prasklic
- Mše svatá bude v úterý 13. srpna 2019
Zahájení v 17:30 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou růžence,
procesí na Křéby a mše sv. v 18:00
(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích)
Pět papežových slov pro katolické skauty:
„Jsou prostá, avšak udávají jasný směr, životní program. Dávejte a bude vám dáno.“
„Dát znamená přestat trpně snášet život a vydat se do terénu, abychom světu darovali
trochu dobra. Prosím, neodložte si život na noční stolek, nespokojte se s jeho
televizním plynutím, nevěřte, že vám přinese štěstí nejnovější aplikace.
Na námitku, že takové dávání může vyznít naivně v okolním lhostejném a
individualistickém světě, papež mladé lidi ujistil, že Bůh je Otec a stonásobně
vynahradí důvěru, kterou v něj vložíme.
„Bůh tě nenechá s prázdnýma rukama. Když se zdá, že ti něco odebírá, dělá to proto,
aby tě obdaroval něčím větším a lepším a pomohl ti k pokroku na cestě. Ježíš tě činí
šťastným v nitru, nikoli zevně, a dává ti to, co ti nemůže dát žádná věc.To, že jsme
milováni a milujeme. V tom spočívá pravá radost.“
„Stvoření bylo učiněno, aby nás spojovalo s Bohem a mezi sebou navzájem. Je to Boží
sociální síť. Jestliže ovšem vyjdeme z předpojatých představ o druhých, spatříme
jenom omezení a překážky. Pokud se však setkáme s druhým
člověkem, jeho dějinami a realitou, odkryjeme v něm bratra,
se kterým máme obývat společný domov.“
Symbolem skautingu je lilie, která na kompasech a
námořních mapách označovala sever. Připomíná nám, že
skautské hnutí utváří muže a ženy, které otevírají cesty
k výšinám a udržují správný směr – ten, který vede k dobru,
loučil se papež František s členy Federace evropského
skautingu.
Sbírky v červenci 2019
neděle 7. 7.
neděle 14. 7.
sbírka - neděle 21. 7.
neděle 28. 7.

Morkovice
1.525,- 5.720,4.922,8.040,4.802,-

Pačlavice
2.813,Lhota 1.000,- 4.106,13.225,720,- + 2.502,-

Prasklice
1.270,Kř.875,- 1.040,1.366,3.605,-

