INFORMACE:

JORDÁN

Je měsíc říjen, měsíc Panny Marie Růžencové, prosím nezapomínejte na modlitbu
růžence a pomodlete se v rodině aspoň jeden desátek denně.

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9. ŘÍJNA 2022

Křéby – poutní sezonu zakončíme ve čtvrtek 13. 10. v 15:00 modlitbou růžence, po které
bude následovat mše svatá. Při špatném počasí bude vše v kostele v Prasklicích.

Udělal něco navíc
Ježíš řekl: „Nebylo jich
očištěno deset? Kde je
těch devět? Nikdo z nich
se nenašel, aby se vrátil
a vzdal Bohu chválu, než
tento cizinec?“
Ježíš uzdravil deset
malomocných, ale jen
jeden se vrátil, aby mu
poděkoval. Není divu,
že nám ho Ježíš dává
za příklad. Ale v příběhu
nejde jen o obyčejnou
lidskou slušnost.
Z vyprávění vyplývá,
že devět uzdravených
plnilo to, co měli udělat,
co jim bylo výslovně
řečeno. Ale ten jeden
udělal něco navíc. Přišel a mocným hlasem, s tváří skloněnou ať k zemi, poděkoval.
Tím, že uděláme víc, než musíme, prokazujeme pravou vděčnost a skutečnou lásku.
A toho si Ježíš cení. Z toho má radost.
Kéž bychom byli jako ten děkující muž a projevovali Kristu vděčnost, která mu náleží.
Třeba tím, že přijdeme do kostela nejen když musíme, v neděli, nebo zasvěcený svátek,
ale třeba i v obyčejný všední den. Že uděláme nějaký dobrý skutek ne proto, abychom
byli pochváleni, ale jen tak, abychom udělali radost Kristu. Že nebudeme myslet jen sami
na sebe, ale i na těch devět ostatních, po kterých Kristus touží. A pomůžeme jim k víře
tím, že jim odhalíme Ježíšovu totožnost. Evangelizace nespočívá v tom, že řekneme
lidem, co mají dělat, ale v tom, že jim řekneme, co Ježíš dělá a znamená pro nás.
Že s vděčností hovoříme o jeho velikých činech a vzdáváme za ně díky. Před Bohem
i před lidmi. Kéž se nám to daří.

P. Jan Plodr

Setkání farních rad bude ve středu 26. října po mši svaté na faře v Morkovicích.
V letošním roce bychom mohli zahájit přípravu na přijetí svátosti biřmování. Případní
zájemci ve věku od patnácti let se mi prosím nahlaste e-mailem či sms do konce října.
Prosím uveďte celé jméno, adresu a rok narození (famorkovice@ado.cz, 731 621 157).
Bohoslužby ve farnostech

¨

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

pondělí 10. října

---

---

---

úterý 11. října

---

---

---

středa 12. října

Morkovice

18:00

Za + rodinu Morongovu a živou rodinu

čtvrtek 13. října

Křéby

15:00
15:30

růženec
mše svatá Za farníky a poutníky

pátek 14. října

Morkovice

18:00

Na poděkování za 40 let a za požehnání

sobota 15. října

Morkovice

8:00

Za rodinu Fránkovu

neděle 16. října
29. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za + Jarmilu Churou, manžela a děti

pondělí 17. října

---

---

---

úterý 18. října

---

---

---

středa 19. října

Morkovice

18:00

Za rodinu Navrátilovu a Vránovu

čtvrtek 20. října

Prasklice
Morkovice

18:00
18:00

mše svatá
adorace

pátek 21. října

Morkovice

18:00

Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a DvO

sobota 22. října

Morkovice

8:00

Za + Jaromíra Krčmáře a + Hanu Koňaříkovou

neděle 23. října
30. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za rodinu Horákovu a DvO

