Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 11. SRPNA 2019
Dnešní evangelium vychází z poměrů, které Ježíšovi učedníci běžně potkávali. Správce byl
často v římském prostředí otrok („dulos“). Všimněme si, že na začátku úryvku se říká:
„Otec... rozhodl, že vám dá království“, je tedy řeč o svobodě a volnosti. Na zemi jsme v
roli „služebníků“, ale Pán nás vede ke svobodě. Mnozí otroci střádali mnoho let peníze,
aby se mohli vykoupit. My tuto výsadu dostaneme! Ale podmínka je podobně náročná jako
shromažďování peněz: máme dát Bohu své srdce.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. čt. Mdr 18,6-9 – Úryvek nám připomíná události vyjití z Egypta Izraelci se spolehli na
Boží zaslíbení a obětovali beránky.
Žalm 33* odp. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
2. čt. - Žid 11,1-2.8-19 – Náš text je definicí pojmu víra podloženou příklady víry různých
osobností.
Evangelium - Lk 12,32-48 – Dnešní evangelium se zabývá problémy, aktuálními pro
mladou církev. Jde v prvé řadě o postoj společenství učedníků ke světu, o uspořádání
života věřících ve světě.

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

Morkovice

7:30
9:00
10:30

pondělí 12. srpna
úterý 13. srpna

--Křeby

středa 14. srpna
sv. Maxmiliána Kolbeho
čtvrtek 15. srpna
Nanebevzetí Panny
Marie
pátek 16. srpna

Pačlavice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

--17:30
18:00
9:30
18:00
17:00
18:00

Morkovice

18:00

sobota 17. srpna

Morkovice

8:00

Prasklice
18. srpna
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pačlavice

Morkovice

7:30
9:00
10:30

Za duše dárců a dobrodinců farnosti
Mše svatá
Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o Boží požehnání
Modlita růžence
Mše svatá za farníky a poutníky
Mše svatá (domov pro seniory)
Mše svatá
Mše svatá
Za duše dárců a dobrodince farnosti
Za + Lubomíra Pátíka a za živou a +
rodinu
Na poděk. za Boží pomoc a ochranu P.
Marie pro r. Vrbovu a Dostálovu

Mše svatá
Mše svatá
Za živou a zemřelou rodinu Jablůnkovu

Ohlášky: Včera začel v Kelči farní tábor, mysleme na včechny táborníky a vedoucí
v našich modlitbách. 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.

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)

Když budeš sám, pomodli se „Zdrávas, Maria“
V mém dětství se objevil jeden starý jezuita, otec Michel,
kterému jsem jednoho dne řekl: „Všichni světci, o nichž
slýchávám mluvit, velmi uctívali Pannu Marii. Trápí mě to,
protože já takovou zbožnou úctu opravdu necítím!“ Tehdy mi
odpověděl: „S tím si hlavu nelam, je to úplně prosté. Pokaždé,
když budeš sám, pomodli se ´Zdrávas, Maria´.“ Řídil jsem se
tím, a to tak důkladně, že dnes, kdy je mi přes osmdesát,
nedokážu usnout jinak než tak, že se opakovaně modlím
„Zdrávas, Maria“! A od chvíle, co jsem doprovázel v hodině
smrti jednoho přítele, mám ve zvyku se s umírajícími modlit
„Zdrávas, Maria“. Poslední slova „nyní i v hodinu smrti naší“
pak nahrazuji slovy „nyní i v hodinu setkání“. (Abbé Pierre)
Sv. Maxmilián Kolbe - Pochází ze Zduńska Wola v Polsku a s jménem Rajmund se
narodil r.1894. Při vstupu k minoritům dostal jméno Maxmilián. Knězem se stal v
Římě. Po doktorátu se vrátil do Polska r.1919, zorganizoval "Armádu Neposkvrněné
Panny" a založil centrum tiskového apoštolátu Niepokalanow. Jako misionář působil
přes 6 let v Japonsku a pak byl v rodné zemi představeným kláštera do r. 1939, kdy byl
poprvé zatčen. Po druhém zatčení r. 1941 se stal vězněm v Osvětimi. Zde nabídl svůj
život za spoluvězně a otce rodiny což znamenalo rozsudek smrti hladem. Po 21 dnech
v bunkru smrti ho věznitelé usmrtili fenolovou injekcí.

