JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 17. ČERVENCE 2022
Jednoho parného dne se přišel do příjemného chládku v kostele na chvíli schovat jeden
sluncem rozpálený dělník. S úlevou usedl do lavice a pozoroval opata, který v kostele
rozjímal. Když se opat po nějaké době zvedl a odcházel, muž ho pozdravil a řekl: „Není
jak vám. Vy se ale máte, že se můžete v klidu modlit ve stinném kostele.“ Opat na něho
pohlédl a usmál se: „Když se vám to tak líbí, můžete se ke mně kdykoli připojit. Místa je
tu pro všechny dost.“
Sedět v kostele a naslouchat Pánu je jeden z nejlehčích a zároveň nejtěžších úkolů
křesťanů. Sednout si a poslouchat je snadné. Ale kdo z nás to každý den dělá? Kdo si
najde pravidelný čas na ztišení, rozjímání a naslouchání Pánu? A proč je to vlastně tak
důležité?
Jeden italský podnikatel vyprávěl svědectví o tom, jak Bůh zasáhl do jeho života. Přišel
do kostela zapálit svíčku, aby mu Pán Ježíš pomohl s obchodním jednáním. Když pak
místo padesáti centů házel do pokladničky deset eur, uslyšel hlas: „To je od tebe hezké,
ale já se nechci starat o tvoje obchodní záležitosti, já se chci starat o tebe! Ty jsi to
nejcennější, co mám. Za tebe jsem na kříži umíral. Tebe chci zachránit pro nebe.
Ale nemohu tě spasit bez tebe.
Místo deseti eur mi dej raději
deset minut svého času. Buď
se mnou, protože jako ovoce

nedozraje bez slunce, tak se
člověk nestane svatým bez
přebývání v mé blízkosti.“

Týden má 168 hodin. Je
dobře, že jsme dnes přišli a že
při slavení mše svaté věnujeme
jednu z těch 168 hodin Pánu
Ježíši. Ale mysleme na to,
že kdykoli si během týdne
uděláme čas a spočineme
aspoň na chvíli u jeho nohou,
Pán Ježíš bude s celým nebem
tu vzácnou chvíli radostně
oslavovat.

INFORMACE:
Pozor v neděli 24. 7. bude výjimečně změněn čas bohoslužeb v Pačlavicích
(mše svatá začne v 8:00 hodin) a v Prasklicích, kde bude poutní mše svatá
ze svátku svaté Anny v 9:15.
V úterý 26. 7., o svátku sv. Jáchyma a Anny, budou mše svaté v 18:00 hodin
v Prasklicích (bude sloužit P. Tomáš Strogan) a v 18:00 hodin ve Slížanech
u kaple svaté Anny.
V úterý 26. 7. bude odvezen obraz Panny Marie Křébské k restaurování.
Bohoslužby ve farnostech
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

pondělí 18. července

---

---

---

úterý 19. července

Pačlavice

8:00

mše svatá (P. Radek Sedlák)

středa 20. července

Morkovice

18:00

Za víru vnoučat, požehnání a ochranu

čtvrtek 21. července

Pačlavice
Morkovice

8:00
18:00

mše svatá (P. Radek Sedlák)
adorace

pátek 22. července

---

---

---

sobota 23. července

---

---

---

Pačlavice

8:00

mše svatá

Prasklice

9:15

Poutní mše svatá za farníky a poutníky

Morkovice

10:30

Za + Jiřího Skřítka, dvoje rodiče a rodinu

úterý 26. července
sv. Jáchym a Anna

--Prasklice
Slížany

--18:00
18:00

středa 27. července

Morkovice

18:00

--mše svatá (P. Tomáš Strogan)
mše svatá v kapli sv. Anny
Za + Oldřicha a Marii Králíkovy

čtvrtek 28. července

Pačlavice
Morkovice

18:00
18:00

mše svatá (P. Tomáš Strogan)
adorace

pátek 29. července

Morkovice

18:00

Za rodinu Ohnoutkovu, děti, vnuky a zdraví

sobota 30. července

Morkovice

8:00

Za rodinu Šimákovu a DvO

neděle 31. července
18. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

8:00
9:15
10:30
17:00

mše svatá
mše svatá
Na poděkování za 40 let manželství
Požehnání poutníkům do Medjugorje

neděle 24. července
18. neděle v mezidobí
pondělí 25. července

