Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 26. ČERVENCE 2015
Svatý Jan ve svém evangeliu nezařadil proměňování při
vyprávění o poslední večeři. Vložil ovšem do textu dlouhou
pasáž o chlebu života. Zázrak rozmnožení chleba otevírá hned
několik témat: Bůh sytí hladové, Bůh není lhostejný k nouzi
člověka. Ale také Pán umí řešit situace, kdy naše lidské
možnosti jsou v koncích. Ač to na první pohled nemusí být
zřejmé, s eucharistií úzce souvisí také druhé čtení. Svatý Pavel
bolestně nese roztržky, které jednotlivé komunity křesťanů
zakoušejí, jak to vidíme nejvíce v listě Korinťanům.
Eucharistie je nejen tělem Pána Ježíše, ale také poutem spojujícím Kristovo mystické tělo církve!
1. čt. – 1 Král 4,42-44* Příběh patří do skupiny zpráv o mocných činech proroka Elíši,
nástupce proroka Eliáše. Hospodinovo slovo se současně stává zaslíbením do budoucna,
které se naplní v evangeliu.
Žalm 145 * odp. Otvíráš svou ruku a sytíš nás, Hospodine.
2. čt. Ef 4,1-6* V list Efesanům čteme o vztahu Krista a církve, ale také o vztazích uvnitř
církve. Jedním ze základních problémů každého společenství je odlišnost. Odlišnost lidí,
nadání, darů i sil.
Evangelium - Jan 6,1-15 Pozoruhodný je ten vklad jednoho chlapce, který měl pět
ječných chlebů a dvě ryby a který byl připravený je dát ve prospěch druhých. Při takové
připravenosti a ochotě se mohou dít zázraky.

BOHOSLUŽBY OD 19. ČERVENCE DO 26. ČERVENCE 2015
NEDĚLE 26. ČERVENCE Pačlavice
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Morkovice
SV. JÁCHYMA A ANNY Prasklice
Slížany
pondělí 27. července
Morkovice
úterý 28. července
----středa 29. července
---sv. Marty
čtvrtek 30. července
Morkovice
pátek 31. července
Morkovice
sv. Ignáce z Loyoly
sobota 1. srpna
----sv. Alfonse z Liguory
NEDĚLE 2.SRPNA
Prasklice
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
17:00
15:00
-----

Mše svatá
Za+Annu Štěpánkovu, manžala.živ.a + rod. a DO

Za živé a + hasiče z Prasklic
Za živé a zemřelé obyvatele Slížan
Pohřeb pana Vladimíra Koutňáka

18:00 Adorace
18:30 Za rodinu Borovičkovu a Kokešovu
--7:30 Mše svatá
9:00 Za farnost
10:30 Za rodiče Fránkovy, 2 zetě a živou rodinu

Ohlášky: * Od neděle do pátku, kdyby jste potřebovali službu kněze, obraťte se na P.
Radomíra Němečka do farnosti Zdounky tel. 731 621 263

Mše svatá ke cti svaté Anny
1.čtení - Sir 44,1.10-15 Podle písma svatého jsou vynikájící ctnostní lidé velicí nejen před
lidmi, ale i před Bohem. Ostatní „zmizeli“ jako by nebyli.
Žlm 128; Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida
2. čtení – 1 Kor 1,26-31 V dějinách spásy je trvalým zákonem, že Bůh se projevuje v tom, co je
„pošetilé, bezmocné, neurozené“, aby byla vyloučena lidská domýšlivost.
Evangelium Mt 13,16-17 písmo svaté nemluví o rodičích Panny Marie, ale mluví o nich
tradice a nazývá je „spravedlivými“ kvůli vnitřní připravenosti pro působení milosti, pro
důvěrné spojení s Bohem. Oči Anny a Jáchyma neuzřely slávu Mesiáše, a přece tito manželé
patřili k pokolení spravedlivých, toužících po Bohu.
Sv. Jachým a Anna - jsou rodiči Neposkvrněného života, skrze který
přišel na svět Boží Syn. Byli předmětem Boží lásky a milosti.Z těchto
svatých manželů vzešla bez dědičného hříchu počatá dcera a Matka
Spasitele světa. Jejich život tedy musel odpovídat svěřenému poslání a to
je i důvodem naší úcty. U sv. Anny vždy bylo zdůrazňováno, že je
matkou Bohorodičky, její lidskou vychovatelkou a učitelkou, a že je
babičkou našeho Pána Ježíše Krista.
SVĚTEC TÝDNE – Sv. Marta – Bydlela s Marií a bratrem Lazarem
v Betánii, kde je při svých cestách navštěvoval Ježíš. Všichni tři byli
velkými přáteli Ježíše. Marta se starala o životní potřeby: chléb, dům,
práce, ale držela se i toho, co Ježíš učil. Je nám v evangeliu
představena jako energická, praktická žena.
Sv. Ignác z Loyoly - Narodil se šlechtickým rodičům roku 1491 ve
venkovském sídle v Loyole v severním Španělsku jako nejmladší
třinácté dítě. Pocházel ze zámku, stal se vojákem usilujícím o světskou
slávu, ale v boji utrpěl těžké zranění, které přispělo k jeho vnitřní
proměně. Našel cestu k tomu, k čemu byl předurčen: ke kněžskému
povolání. Založil řád Tovaryšstva Ježíšova a stal se jeho generálním
představeným. Zanechal významné dílo "Duchovní cvičení."

Sv. Alfons z Liguory Narodil se 27.9. 1696, pocházel z Marianelle, z neapolské šlechtické rodiny. Již v 16ti letech
Sdosáhl doktorátů práv. V roce 1726 se stal knězem a pak založil kongregaci Nejsvětějšího
vVykupitele, tzv. redemptoristů. Na podporu křesťanského života lidu horlivě kázal a psal
.knihy, zvláště o morálce, ve které je považován za mistra. Byl jmenován biskupem a po 13
letech apoštolské činnosti oslepl a ohluchl. Následkem revmatických bolestí mu hlava klesala
na prsa, proto se úřadu vzdal. Ještě 12 let žil v sídle kongregace, kterou založil. Psal dopisy a
A
knihy, kterými si získal titul církevního učitele.
lEUCHARISTICKÝ KONGRES Za necelé tři měsíce v Brně vyvrcholí Národní eucharistický
fkongres, který se v naší zemi koná poprvé od vzniku České republiky. Vyvrcholením celého
oprogramu pak bude slavnostní bohoslužba na Náměstí Svobody, která bude slavena v sobotu
n17. října od 10.30 hodin. Ve 12.30 se vydá Masarykovou třídou průvod na Zelný trh, kde bude
sNEK ukončen vyznáním víry a obnovou nové a věčné smlouvy s Bohem skrze tajemství
eucharistie. „Cílem kongresu je, aby si jednotliví věřící, farní, diecézní i národní společenství
více zamilovali Eucharistii, znovu a hlouběji ji prožívali jako nekonečný Boží dar,“
z
Pro společné objednání vstupenek pro farnost se, prosím, zájemci zapište na připravený
papír vzadu na stolku
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