JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. ČERVENCE 2022
Někdo ze zástupu požádal Ježíše: „Mistře, řekni mému bratrovi, aby se rozdělil se mnou
o dědictví!“
Co na to říká Ježíš? Evangelijní text neodhaluje, ke komu se Ježíš v odpovědi obrací.
Jestli k tomu, kdo ho žádá o zastání nebo k bratrovi, který dědil. Proto můžeme říct, že se
obrací ke všem. Všichni mají přijmout vůli rodičů a Boží, a smířit se s dědictvím, které jim
připadlo. Důrazně varuje před chamtivostí. Ta se projevuje tím, že chceme víc, než kolik
jsme dostali.
Ale také se může objevit ve chvíli, kdy máme víc, než potřebujeme. A místo, abychom
se rozdělili o přebytky, začneme je hromadit. K takovým lidem se obrací Ježíš slovy
o bláznu, který hromadí, hromadí a než stačí majetek zužitkovat, umře. Svou řeč končí
slovy: „Tak to dopadá s tím, kdo si hromadí poklady, ale není bohatý před Bohem.“
Kdo povýší lásku k majetku nad lásku k Bohu a bližnímu, přijde úplně o všechno.
Posedlost majetkem mu vezme přátele a radost ze života a smrt mu vezme majetek.
Opakem chamtivosti je ctnost štědrosti. Dvoutisíciletá křesťanská zkušenost učí, že
kdo se z lásky k Bohu a k bližním dokáže rozdělit nejen v nadbytku, ale třeba
i v nedostatku, objeví jistou cestu
ke štěstí. Příkladem jsou světci.
František, Klára, Anežka Česká
a další. Neměli skoro nic, ale jejich
život byl šťastný, naplněný dobrem
a přinesl veliké požehnání.
Dnes si z evangelia můžeme vzít
myšlenku: Pozor na chamtivost.
Prosme Ježíše, ať nás osvobodí z
moci mamonu. Nesledujme, kolik
mají či dostávají druzí. To vede
k nespokojenosti, závisti a zlosti.
Učme se být spokojení s tím, co
máme a radujme se, když můžeme
udělat druhým radost tím, že se ve
správnou chvíli o něco rozdělíme.
To je spolehlivá cesta ke štěstí zde
na zemi i jednou na věčnosti.

INFORMACE:
V sobotu slaví dobrovolní hasiči v Morkovicích 135 let od svého založení.
Mši svatou bude v 9:30 sloužit P. Jan Kulíšek.
Pozor v neděli 7. srpna bude mše svatá jen v Morkovicích v 8:00 hodin.
Pravidelná návštěva nemocných bude až první pátek v září.
Informace k táboru: Sraz na vlakovém nádraží v Nezamyslicích je v sobotu 6.8.
v 10:50. Pokud nás chcete podpořit, prosíme o ovoce, zeleninu, sirupy,
těstoviny, rýži, vejce a o věcné ceny pro děti (různé reklamní předměty, sladkosti
apod.). Vše můžete přinést na faru v pátek 5.8. od 19. do 20. hodiny. Domluvit se
můžete s Katkou Holáskovou (tel. č. 732 117 545) nejpozději do úterý 2.8.
Bohoslužby ve farnostech
neděle 31. července
18. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

8:00
9:15
10:30
18:00

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

pondělí 1. srpna

---

---

---

úterý 2. srpna

---

---

---

středa 3. srpna

---

---

---

Morkovice

18:00

adorace

čtvrtek 4. srpna
pátek 5. srpna

mše sv. za + P. Josefa Červenku sloužená v Medjugorje
---

---

---

Morkovice

9:30

Za živé a zemřelé členy hasičského sboru

neděle 7. srpna
19. neděle v mezidobí

Morkovice

8:00

Za farníky z Prasklic, Pačlavic a Morkovic

pondělí 8. srpna

---

---

---

úterý 9. srpna

---

---

---

středa 10. srpna

Morkovice

18:00

Na poděkování za dar křtu

čtvrtek 11. srpna

Pačlavice
Morkovice

18:00
18:00

mše svatá
adorace

pátek 12. srpna

Morkovice

18:00

Za + Lubomíra Pátíka a rodiče

Křéby

18:00

Za farníky a poutníky

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Na poděkování za 20 let společného života

sobota 6. srpna
Svátek Proměnění Páně

sobota 13. srpna
Ze Slavnosti Nanebevzetí PM

neděle 14. srpna
20. neděle v mezidobí

