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Morkovice, Pačlavice a Prasklice

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19. ČERVENCE 2020

Evangelium nám říká, že Bůh chce každému poskytnout, co možná nejvíce času, aby
k němu dospěl. 
Spisovatel Paul Claudel napsal: „I v tom nejhamižnějším lakomci, i v nitru opilce je
nesmrtelná duše,  která chce dýchat  a která  koná noční  adoraci,  protože se nemůže
projevovat ve dne.“ Vezměme tedy čas jako dar a prostor, ve kterém v nás má dozrát
„dobrá pšenice“.

Biskup Pavel Konzbul

1.čtení:  Mdr  12,13.16-19*  Kniha  moudrosti  vznikla  ve  2.  století  př.  Kr.  Autor  žije
v diaspoře,  v  prostředí  formovaném řeckou  filosofií,  a  proto  se  vyrovnává  s  odlišným
přístupem k víře u pohanů.
Žalm: 86* Tys, Pane, dobrý a shovívavý.
2.čtení:  Řím  8,26-27*  Poté,  co  svatý  Pavel  odlišil  život  podle  „těla“  od  života  podle
„ducha“, ukázal, že jsme dědicové Boží. Vyrovnává se s námitkou utrpení…
Evangelium – Mt 13,24-43* Třináctá kapitola Matoušova evangelia je souborem různých
podobenství  inspirovaných zemědělskou kulturou Izraelců. Společným tématem je Boží
království a jeho nepřijetí. Ztrácí tak sílu a smysl?

BOHOSLUŽBY OD 19. DO 26. ČERVENCE 2020
16. neděle v mezidobí

19. července

Prasklice
Pačlavice

Morkovice

7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

pondělí 20. července --- ---
úterý 21. červenec --- ---
středa 22. července

sv. Marie Magdalény
--- ---

čtvrtek 23. července
sv. Brigity

Morkovice 18:00 adorace

pátek  24. července --- ---
sobota 25. července
sv. Jakuba, apoštola

--- ---

17. neděle v mezidobí
26. července

sv. Anny

Pačlavice
Prasklice 
Morkovice

7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

 Ohlášky:

Děkuji všem, kdo jste se se mnou v posledních dnech rozloučili a přeji a vyprošuji
vám hojnost Božího požehnání a ochranu Panny Marie na všech vašich cestách (třeba
i do Luhačovic ).

V týdnu od 19.7. do 26.7. dochází ke stěhování kněží. Z tohoto mimořádného důvodu
nebudou ve všední den mše svaté. Můžete se však v obvyklou dobu sejít k modlitbě
růžence a soukromé adoraci. 

Nový kněz – P. Jan Plodr bude používat nové telefonní číslo: 731 621 157. 

Intence  na  mše  svaté  se  budou  zapisovat  v týdnu  od  28. - 31.7.  po  večerních
bohoslužbách.

Koukol a pšenice

Dokud je  stéblo zelené,  koukol  se  velmi  podobá pšenici.  Když však  obilí  dozraje
ke žni,  pšenice  se  pod  tíhou  plných,  zralých  klasů  ohne  až  k  zemi  a  přestane  se
podobat koukolu. 
Koukolu je dovoleno růst mezi pšenicí a mít všechny možnosti jako ona. I na něj svítí
slunce a padá déšť. 
V době žně však "uvidíte rozdíl mezi spravedlivým a bezbožníkem, mezi tím, kdo Bohu
slouží, a tím, kdo mu neslouží" (Mal 3,18). 
Přijde den, kdy bude odhaleno, jaký je náš skutečný vztah s Bohem. Nebude záležet
na tom, jestli jsme na světě krásně vypadali, ale jestli jsme skutečně milovali.

Děti mohou kolem koukolu domalovat pšenici 
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