Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 26. ČERVENCE 2020
„Každého dne kéž se berem se svatými stejným směrem,
ke kříži, k Písmu, k církvi jeho, nemůžem minout Vzkříšeného.“
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. ČTENÍ: 1 Král 3,5.7-12. Šalamounova vláda se datuje do 10. století před Kristem.
Po smrti svého otce Davida vznikla v království politická vzpoura. Šalamoun musí obhájit
svůj nárok na trůn. Po těchto událostech k němu promluví Hospodin.
ŽALM 119: Boží moudrost je větší než královská moc. Žalm 119 je oslavou Božího zákona,
modlitbou, ale i rozhodnutím pro Hospodina. Odpověď: Jak miluji tvůj zákon, Hospodine!
2. ČTENÍ: Řím 8,28-30 Pokračujeme v četbě z osmé kapitoly Listu Římanům, kterou vrcholí
Pavlova argumentace o ospravedlnění z víry, a nikoli ze skutků Zákona (plnění předpisů).
Dnešní tři verše ukazují vztah mezi povoláním a ospravedlněním, kterým se zde rozumí
nárok přistoupit k Bohu.
EVANGELIUM: Mt 13,44-52 Celá třináctá kapitola je věnována podobenstvím. Poslední
část se soustředí na tajemství Božího království. Důležitý je zejména konec této kapitoly,
který je také závěrem dnešní perikopy.
BOHOSLUŽBY OD 26. ČERVENCE DO 2. SRPNA 2020
17. neděle v mezidobí
Pačlavice
7:30
mše svatá
26. července
Prasklice
9:00
mše svatá
sv. Anny
Morkovice
10:30
mše svatá
pondělí 27. července
Morkovice
18:00
mše svatá
sv. Gorazda a druhů
úterý 28. července
----středa 29. července
Morkovice
18:00
mše svatá
sv. Marty
Prasklice
18:00
mše svatá
čtvrtek 30. července
Morkovice
18:00
adorace
pátek 31. července
Pačlavice
17:00
mše svatá
sv. Ignáce
Morkovice
18:00
mše svatá
sobota 1. srpna
----sv. Alfonse
Prasklice
7:30
mše svatá
18. neděle v mezidobí
Pačlavice
9:00
mše svatá
2. srpna
Morkovice
10:30
mše svatá

Ohlášky:
Intence na mše svaté se budou zapisovat v týdnu od 27. - 31.7. po večerních
bohoslužbách.
V tomto týdnu bude na faře v Pačlavicích na táboře s dětmi P. Tomáš Strogan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jáchym a Anna
Dnes je svátek svaté Anny a svatého Jáchyma, rodičů Panny Marie. Bůh je podrobil
zkoušce, která trvala 20 let. Tolik roků čekali v manželství na narození dítěte. Trápilo je,
že jim Bůh nedopřává děti, trápili je lidé, kteří se jim vysmívali, a dokonce i kněží, kteří
poslali Jáchyma pryč z chrámu, protože si mysleli, že je Bohem trestaný pro nějaký tajný
hřích. Tradice uvádí, že po celou dobu této těžké zkoušky žili svatým životem a jejich
zbožnost se projevovala láskou k Bohu a lidem tím, že třetinu svého výdělku věnovali
na chrám, třetinu chudým a z poslední třetiny skromně žili. Jsou nám příkladem
vytrvalosti ve věrnosti Bohu, kterou osvědčili i ve velikém utrpení a povzbuzením,
že veliká trápení mohou otevřít cestu k ještě většímu požehnání.

Svatá Anna vyobrazená s Pannou Marií se nazývá Samodruhá.
Pokud by na obrázku byl i Ježíš, nazývala by se Samotřetí.

