JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 28. SRPNA 2022
„Kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen.“ (Lk 14,11)
Teolog Silvano Fausti říká:
„Ježíš je v hostině světa ten
poslední na posledním místě.
Narodil se mezi zvířaty a umřel
mezi zločinci. Dobrovolně přijal
v tomto světě poslední místo.“
Co to pro nás znamená?
V našem životě se nám daří
různě. Někdy lépe, někdy hůře,
někdy jsme v čele, jindy na
posledním místě. A zatímco
v období spokojenosti můžeme
na Boha snadno zapomenout,
v krizích s ním můžeme prožít
hluboká setkání.
Můžeme objevit úžasnou
zkušenost, že když se ocitáme na dně, nejsme tam nikdy sami. Ježíš je tam
vždycky s námi. Často je ten poslední, který o nás ještě stojí. Jediný, který nám
ještě může pomoci. Je s námi ve vzdálenosti jediné modlitby.
Dnešní evangelium nás učí, abychom si nebáli přiznat, že jsme na tom špatně.
Abychom se na Ježíše v těžkých chvílích obraceli a s důvěrou ho žádali o pomoc.
On je hostitel, který nás z posledního místa může uvést k čestnému stolu. On je
hospodář, který neodmítne ty, kdo mu nejsou schopni splatit jeho laskavost.
Stará se o nás, jen proto, že nás má rád. Pomáhá nám a jediné co k tomu
potřebuje, je naše pokora a ochota spolupracovat s jeho milostí.
A jeho péče nám pak dává sílu, abychom v životě jednali jako on. Nebáli se jít
mezi poslední a pomáhali těm, kdo nám to nemohou vrátit. To není přirozené,
lidské jednání, ale Boží jednání. Ježíš po nás žádá veliké věci, protože je pro nás
sám koná. Děkujme mu za to a prosme ho o sílu k následování.

INFORMACE:

Navštěvovat nemocné budu v pátek 2. září dopoledne, zájemce prosím, aby se mi ozvali
na telefonní číslo: 731 621 157 do středy 31. srpna.
K zahájení školního roku přeji učitelům, studentům i školákům hojnost Božího požehnání.
Děkanátní pouť do Olomouce bude v sobotu 10. září. Informace na nástěnce v kostele.
Hlavní Křébská pouť bude v neděli 11. září v 15:00 hodin, celebrovat bude P. Miroslav Hřib.
PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ dostanou děti ve škole.

Bohoslužby ve farnostech
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

Za + Ludmilu Konečnou, manžela, rodinu a DvO

Morkovice

18:00

Za + Jaroslava Hájka a DvO

úterý 30. srpna

---

---

---

středa 31. srpna

Morkovice

18:00

Za rodinu Vrbovu a Dostálovu

čtvrtek 1. září

Pačlavice
Morkovice

18:00
19:00

mše svatá
adorace

pátek 2. září

Morkovice

18:00

Morkovice

8:00

Na poděkování za dar života a křtu

neděle 4. září
23. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá

pondělí 5. září

---

---

úterý 6. září

---

---

---

neděle 28. srpna
22. neděle v mezidobí
pondělí 29. srpna
Umučení sv. Jana Křtitele

sobota 3. září
sv. Řehoře Velikého

mše svatá
mše svatá

Za + rodiče Jiříčkovy a dvě dcery

Za farníky, školáky, studenty a učitele
žehnání aktovek
---

středa 7. září

Morkovice

18:00

Za + Františka Moronga a živou rodinu

čtvrtek 8. září

Prasklice

10:00

mše svatá v domově pro seniory

Narození Panny Marie

Prasklice

18:00

mše svatá

pátek 9. září

Morkovice
Morkovice
Olomouc

18:00
8:00
15:00

Za + Marii Štětinovou, manžela a rodiče
Za + rodiče Brablíkovy a živou rodinu
Děkanátní pouť do katedrály

Pačlavice
Morkovice

9:15
10:30

mše svatá
Za požehnání pro rodinu Králíkovu

Křéby

15:00

sobota 10. září

neděle 11. září
23. neděle v mezidobí

Za farníky a poutníky
hlavní celebrant P. Miroslav Hřib

