JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 14. SRPNA 2022
„Myslíte, že jsem přišel dát
mír na zemi? Ne, říkám vám,
ale rozdělení!“ (Lk 12,51)
Asi každý z nás zažil bouřku.
Před ní je dusno a napětí,
po ní se rozhostí klid a mír.
Vyčistí se vzduch a všem se
lépe dýchá. Platí to v přírodě,
ve vztazích i v oblasti
křesťanské víry.
9. srpna jsme si připomněli
svatou Edith Stein. Pocházela
z židovské rodiny. Velmi si
vážila své silně věřící židovské
maminky, o které říkala, že je
to „zrcadlo všech ctností.“
Přestože se ji maminka snažila vychovat jako židovku,
Edith v 31 letech přijala křest
v katolické církvi a vstoupila do kláštera. To byl pro její maminku šok. Přestala dceři
odpovídat na dopisy a uzavřela se do sebe. Edith ji však tak dlouho psala o svém
duchovním životě, až se nakonec usmířili. Když pak 14. září roku 1936 Edith obnovovala
řádové sliby, řekla: „Když jsem byla na řadě, abych obnovila slib, byla u mne maminka.
Zřetelně jsem pocítila její blízkost.“ Byl to den, kdy její maminka odešla na věčnost.
Víra v Krista někdy přináší rozdělení. To často vnímáme jako něco negativního.
Jak se začnou lidé dohadovat, je zle. Ale někdy je rozdělení potřeba, abychom se mohli
v životě posunout dál. Abychom si zformulovali své názory, vyříkali si je, a navzájem se
tak obohatili. Důležité je, abychom při tom zachovali slušnost a naučili se v klidu mluvit
i naslouchat. Pak i konflikt může být příležitostí k růstu a k rozvoji. Platí přitom důležitá
zásada: „Když hájíš Krista, nezapomeň že jsi Kristův.“ Modli se a čerpej u něho moudrost
a sílu. Každé tvé slovo ať je dosvědčeno skutky tvého života. Bůh někdy dopouští
rozdělení, ale také z něho vysvobozuje a přivádí k jednotě ty, kdo ho věrně následují.

INFORMACE:
Na Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, v pondělí 15. srpna, bude mše svatá
na Jezírku v 18:00 hodin.
V sobotu 27. srpna je pouť rodin na Hostýně. Odjezd autobusu v 8:00, návrat
do 18:00. Kdo pojedete, přihlaste se prosím co nejdříve na rozpis v kostele.
Děkuji vedoucím, kteří uspořádali farní tábor v Sobotíně i všem, kdo ho jakkoli
podpořili svými dary či modlitbami. Pán Bůh zaplať za vaši službu.
Pravidelná návštěva nemocných bude první pátek v září.
Bohoslužby ve farnostech
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Na poděkování za 20 let společného života

Jezírko

18:00

mše svatá

úterý 16. srpna

---

---

---

středa 17. srpna

Morkovice

18:00

Za Boží požehnání pro rodinu Blešovu

čtvrtek 18. srpna

Pačlavice
Morkovice

9:00
18:00

mše svatá v domově důchodců
adorace

pátek 19. srpna

Morkovice

18:00

Za dar víry a zdraví pro rodinu Kunetkovu

sobota 20. srpna

Morkovice

8:00

Za + Josefa Štěpánka

neděle 21. srpna
21. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za požehnání pro živou rodinu

pondělí 22. srpna

---

---

---

úterý 23. srpna

---

---

---

středa 24. srpna

---

---

---

čtvrtek 25. srpna

Morkovice

18:00

adorace

pátek 26. srpna

---

---

---

neděle 14. srpna
20. neděle v mezidobí
pondělí 15. srpna
Slavnost Nanebevzetí PM

sobota 27. srpna
neděle 28. srpna
22. neděle v mezidobí

Pouť rodin na Svatém Hostýně (8.00-18.00)
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + Ludmilu Konečnou, manžela, rodinu a DvO

