JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
14. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. ČERVENCE 2022

Dozrát pro věčnou radost
V evangeliu čtrnácté neděle v mezidobí
Ježíš připomíná, že i naše jména jsou
zapsána v nebi. A že je to důvod k radosti.
Proto ve vstupní modlitbě nedělní liturgie
zní dvě prosby: „Bože naplň nás radostí
z vykoupení,“ a „dej, ať tato naše radost
dozraje v radost věčnou.“
Máme se radovat z vykoupení – z toho,
že nám Bůh v nebi připravil místo. Ale také
máme usilovat o to, abychom s pomocí
Boží dozráli k tomu, že jednou budeme
moci své místo v nebi trvale zaujmout.
Co pro to konkrétně dělat?
V našich zahrádkách teď dozrává ovoce. Potřebuje k tomu dvě věci: vystavit se slunci
a zalévání vodou. Podobně je tomu i v duchovním zrání. Zraje ten, kdo se vystaví Bohu
v modlitbě a kdo přijímá vláhu Ducha svatého, který nás zalévá svou milostí
ve svátostech. K tomuto základu se však má připojit ještě jedna důležitá věc.
Asi každý z nás máme zkušenost, že třeba v lidském či profesním dozrávání má zásadní
přínos praxe. To, co se od učitele naučíme, si vyzkoušíme v reálném životě. V duchovním
životě to znamená, že to, co prožíváme s Bohem v modlitbě a svátostných setkáních,
by se mělo promítnout do našeho každodenního života ve světě.
Pokud chceme duchovně dozrávat, máme se zařadit mezi 72 učedníků, které Ježíš
posílá do všech měst a míst, a žít svou víru i ve shonu světského života. To není snadné.
Liberální společnost nám nutí myšlenku, že víra v Krista je soukromou záležitostí, kterou
je potřeba schovat za zdi kostela. „Věř si, v co chceš, ale nikoho s tím neobtěžuj.“
Tak zní hlas světa.
Ale Kristus říká něco úplně jiného: „Jděte! Posílám vás jako ovce mezi vlky a říkejte
jim: Přiblížilo se k vám Boží království!“ Žijte svůj vztah s Bohem doma i ve světě,
v soukromí i na veřejnosti, během roku i o prázdninách. Není to snadné, ale je to vaše
cesta, jak dozrát pro věčnou radost v nebi. Když budete naplno žít jako křesťané,
pocítíte sílu a moc křesťanství. Budete se z něho radovat podobně, jako se radovalo
72 učedníků z evangelijního úryvku. Prosme, ať se nám to daří. Amen.
P. Jan Plodr

INFORMACE:
Děkuji všem, kdo se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě a průběhu Noci kostelů,
Slavnosti Těla a Krve Páně, prvního svatého přijímání, oslav výročí založení farnosti
v Prasklicích a farní poutě v Morkovicích. Ať vám Pán odplatí svým požehnáním za všechno,
co jste pro zdárný průběh těchto slavností vykonali.
Mše svatá o Slavnosti sv. Cyrila a Metoděje bude v Pačlavicích v 9:15. V 10:30 můžete
v televizi sledovat přímý přenos bohoslužby z Velehradu.
Ve středu 13. července bude pouť na Křéby. V případě nepříznivého počasí bude mše svatá
v kostele v Prasklicích.
Bohoslužby ve farnostech
neděle 3. července
14. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za farníky

pondělí 4. července

---

---

úterý 5. července
sv. Cyril a Metoděj

Pačlavice
Morkovice

9:15
15:00

--mše svatá
Na poděkování za dar života

středa 6. července

Morkovice

18:00

Za + Oldřicha Churého a rodinu

čtvrtek 7. července

Morkovice

18:00

adorace

pátek 8. července

Morkovice

18:00

Za křestní a biřmovací kmotřence

sobota 9. července

Morkovice
Morkovice

8:00
9:00

mše svatá
svátost křtu

neděle 10. července
15. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za dar zdraví pro vnučku

pondělí 11. července
úterý 12. července

-----

-----

-----

středa 13. července
pouť na Křéby

Křéby

17:30
18:00

modlitba růžence
Za farníky a poutníky

domov
pro seniory

9:00
10:00

mše svatá otevřené oddělení
mše svatá uzavřené oddělení

pátek 15. července

---

---

---

sobota 16. července

Morkovice

8:00

Za rodinu Hrstkovu a Vozihnojovu

neděle 17. července
16. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a DvO

čtvrtek 14. července

Pačlavice

