JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. ZÁŘÍ 2022
Na jednom náhrobku byl
vytesán nápis: „Pane, nebuď
nám přísným soudcem, ale
milosrdným Spasitelem.“
Ten nápis, víc než o Bohu,
vypovídá o člověku. Zračí se
v něm lidská obava ze setkání
s Bohem. Aby nás Ježíš ze
strachu z Boha vysvobodil, dal
nám podobenství o hříšném
synu a milosrdném otci. Díky
němu víme, že Bůh je milující
otec, který neodsuzuje, ale
zachraňuje.
Nemusíme ho přemlouvat, aby se nám stal spasitelem, on jím je.
Proč tedy Písmo hovoří o trestech pro hříšníky? Důsledkem každého hříchu je zlo,
které ničí nás i druhé. Hřích a utrpení jsou dvě strany jedné mince. Jsou neodlučně
spojeny. Kdo sáhne po hříchu, přitáhne si i utrpení. Někdy to pozná hned, někdy to chvíli
trvá. Ale všichni jednoho dne staneme tváří tvář důsledkům svých hříchů. Uvidíme kolik
utrpení jsme jimi způsobili Bohu, lidem i sobě. Nejen tím, že jsme konali zlo, ale i tím, že
jsme nekonali dobro. A toto poznání bude bolet. Písmo tuto bolest vybarvuje jako pálení
plamene.
Dílo spásy začíná tím, že nás Bůh před zlem varuje. A i když ho neposlechneme,
neopouští nás. Podobně jako rodiče říkají dítěti, aby nesahalo na plamen ohně, Bůh nám
říká: „Nehřeš. Spálíš se!“ A podobně jako rodiče ošetřují děti, které se spálí, Bůh
uzdravuje zraněné hříchem. Na rány se přikládají obklady. Bolest zmírní, ale nemohou ji
odstranit hned. Chvíli trvá, než bolest odezní. Podobně Boží milosrdenství zmírní naše
utrpení, ale dokonalé uzdravení duše bude vždy spojeno s vnitřní bolestí, před kterou
není úniku. Známe ji jako výčitky svědomí. I když je nám odpuštěno, někdy ještě dlouho
trvá, než nám vytrvalé působení Boží milosti přinese vnitřní usmíření a pokoj. Není to
však Boží trest, ale důsledek toho, že jsme Boha neposlechli. Bůh si nelibuje v našem
utrpení, ale soucítí s námi. A pomáhá všem, kdo mu v modlitbě otevírají své srdce.
Nebojme se ho. Důvěřujme mu!
P. Jan Plodr

INFORMACE:
Děkuji všem, kdo přispěli do sbírky adopce na dálku. Pán Bůh zaplať za vaše dary.
Návštěva nemocných bude v pátek 7. října. Prosím nahlaste nemocné na tel. 731621157.
Pouť na Jezírko bude v pátek 7. října. Růženec v 16:00, mše svatá v 16:30.
Děkanátní adorace s P. Petrem Káňou bude v pátek 7. října v 19:30 v Morkovicích.
Po ní bude na faře setkání mládeže s P. Petrem.
Děkuji hrstce statečných za zaslání odpovědí na otázky z minulého Jordánu J
Bohoslužby ve farnostech
neděle 25. září
26. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

Na poděkování a za požehnání pro r. Kopečnou

pondělí 26. září

---

---

---

úterý 27. září
středa 28. září

---

---

---

Morkovice

18:00

Za + Slávka Štěpánka, manželku a sourozence

Pačlavice
Morkovice

18:00
18:00

mše svatá
adorace

Morkovice

18:00

Za + Ludvíka Přikryla, rodiče a DvO

Morkovice

8:00

Na poděkování za společný život

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za farníky

---

---

---

Pačlavice

10:00

mše svatá domov pro seniory

středa 5. října

Morkovice

18:00

Za + Františka Nábělka, dvě manželky a dcery

čtvrtek 6. října

Prasklice
Morkovice

18:00
18:00

mše svatá
adorace

Panna Maria Růžencová

Jezírko
Morkovice

16:30
19:30

Za rodiny dětí a vnoučat
děkanátní adorace mládeže

sobota 8. října

Morkovice

8:00

Za + rodinu Dolákovu a DvO

neděle 9. října
28. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za rodinu Blešovu a Slezákovu

sv. Václav

čtvrtek 29. září

svátek sv. archandělů

pátek 30. září
sv. Jeroným

sobota 1. října
sv. Terezie z Lisieux

neděle 2. října
27. neděle v mezidobí
pondělí 3. října
úterý 4. října
sv. František z Assisi

pátek 7. října

mše svatá
mše svatá

