Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 12. ČERVENCE 2015
Prázdninové časy skýtají nové příležitosti: navštěvovat
nová města, nová místa, potkávat nové lidi, nechat se
hostit, naslouchat, přijímat, dávat. Také příležitost
vyrazit víc bez nadbytečného zajištění, v takovém postoji
toho člověk více zažije a víc se i dozví o sobě a o své
důvěře v Pána, důvěře v lidi, které potkáme.
Díky tomuto experimentu můžeme tyto týdny prožívat
s větší hloubkou. Člověk před mýma očima se může
takto více stát člověkem. Může i zeslábnout někdy
vkrádající se pocit, že všechno je špatně nebo všechno je proti mně, a může zesílit vědomí,
že nejsem sám a že obracení se k dobrému je možné i žádoucí.
1. čt. – Am 7,12-15* Prorok Amos, ač nebyl profesionální prorok, přeci vzbudil velký
ohlas. Ač není Amos přijat, přesto dosáhl svého. Byl slyšen, Bůh promluvil skrze něj.
Žalm 85 * odp. Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2. čt. Ef 1,3-14* List Efezanům začíná náročným hymnem. Klíčem je hned první věta. Text
se týká právě nás! Autor používá právnickou logiku: Jestliže nás Bůh získal vykoupením,
pak jsme jeho. Proto si již nedělejme starosti, jak se Bohu přiblížit. Jsme jeho!
Evangelium - Mk 6,7-13 Jen ti, kteří přijmou Ježíše, stávají se učedníky. Ty Kristus
„zmocňuje“ a oni zakoušejí jeho sílu při hlásání. Bůh skutečně skrze ně působí.

BOHOSLUŽBY OD 12. ČERVENCE DO 19. ČERVENCE 2015
NEDĚLE 12. ČERVENCE Prasklice
15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Morkovice
Pačlavice
pondělí 13. července
Křéby
úterý 14. července
Morkovice
středa 15. července
Morkovice
sv. Bonaventury
čtvrtek 16. července
Pačlavice
Panny Marie Karmelské Prasklice
Morkovice
pátek 17. července
Morkovice
sobota 18. července
Morkovice
NEDĚLE 19. ČERVENCE Prasklice
16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
18:15
7:00
18:30

Mše svatá
Mše svatá
Za živé a zemřelé hasiče z Pačlavic
Mše svatá za farnost

17:00
18:00
18:00
18:30
8:00
7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Adorace

Za + Františka Štěpánka, rodiče a sourozence
Za Oldřicha Štěpánka a DO

Na poděkování za 40 let života a BP pro rodinu

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Za + Jarosl. Borovičku, manželku, zetě, rodiče a
sourozence

Ohlášky: * Příští neděli – 19.7. bude sbírka na farnost. Pouť ke cti svaté Anny bude
v Prasklicích v neděli 26.7. v 10:30. pouť ve Lhotě u Zdravé Vody bude v sobotu 25.7.
v ve Lhotě v 17:30 a Pouť u sv. Anny ve Slížanech bude v neděli v 17:00
Mše svatá Křéby u Prasklic - pondělí 13. července 2015
Zahájení v 17:30 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou radostného růžence,
procesí na Křéby a mše sv. v 18:15
(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích)

SVĚTEC TÝDNE – Sv. Bonaventura – Narodil se kolem roku
1218 v Bagnoreggiu v Itálii. Vstoupil do řádu Menších bratří.
Studoval v Paříži, kde dosáhl doktorátu a stal se profesorem filosofie
a teologie. Dovedl spojit františkánskou prostotu s učeností. V
dokonalé shodě prožíval mystiku i vědu a v podobné jednotě žil
rozumem i srdcem. K jeho zásadám patřilo, že služba bratřím
nikoho neponižuje. Stal se nejvýznačnějším teologem středověku.
Působil horlivě jako generální představený svého řádu. Napsal
významné spisy. Současně s vysvěcením na biskupa a jmenováním
kardinálem dostal za úkol přípravu lyonského sněmu. V době jeho
konání v Lyonu zemřel. JEHO UČEBNICÍ BYL KŘÍŽ
V Ekvádoru mluvil papež František o rodině. Mimo jiné řekl:
V rodině - toho jsme všichni svědky - se dělají zázraky s tím, co je, tím, čím jsme, s tím,
co kdo má k dispozici; častokrát to není ideální, není to tím, o čem sníme a ani tím, co „by
mělo být“. Je tu jedna drobnost, která by nás měla přimět k zamyšlení: Nové víno svatby v
Káni, které tak chválil správce svatby v Káni Galilejské, se rodí v kamenných džbánech
určených k očišťování, to znamená v místech, kde všichni odkládají
svůj hřích, tedy v tom nejhorším místě: „Kde se rozmnožil hřích, tam
se v míře daleko štědřejší ukázala milost“ (Řím 5,20). V každé z
našich rodin i ve společné rodině, kterou všichni tvoříme, se nic
neodpisuje, nic není neužitečné.
Celá tato událost se začala, protože „už neměli víno“, a všechno
se mohlo uskutečnit, protože jedna žena – Panna Maria – byla
pozorná, dovedla svěřit svoje starosti do rukou Božích, a jednala
moudře a odvážně. Není však méně hoden zmínky jeden detail, totiž
konečný výsledek: vychutnávali to nejlepší víno. A to je dobrá
zpráva: nejlepší víno je to, které se teprve bude pít; to, co je
nejlahodnější, nejhlubší a nejkrásnější, rodina teprve dostane. To
nejlepší víno je v naději a dostane se každému, kdo má odvahu mít
rád. A v rodině musí být odvaha mít rád, musí být odvaha milovat!
A toho nejlepšího vína se bude dostávat, i kdyby všechny možné
ukazatele a statistiky říkaly opak. Nejlepší víno se dostane těm, kteří
se dnes dívají na to, jak se všechno hroutí. Šeptejte si to a věřte: šeptejte to každý ve svém
srdci: "To nejlepší víno přijde!". A šeptejte to zoufalým a znechuceným. Mějte trpělivost,
mějte naději, čiňte to jako Maria: modlete se, jednejte a otevírejte srdce, protože to
nejlepší víno přijde. Ježíš upřednostňuje to nejlepší víno pro ty, kteří si z toho či onoho
důvodu nyní uvědomují, že rozbili všechny svoje džbány.

