Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 2. SRPNA 2015
Co znamená svátek Proměnění Páně ?
Ježíš své poselství nezjevuje jen slovy, ale též skrze znamení.
Událost proměnění Páně je postavena jako protiváha k
předpovědím o Ježíšově utrpení. Pán zjevil, že není jen trpící nebo
jen oslavený. Je trpící, ukřižovaný, ale zároveň ten, který přemohl
zánik a vstal z mrtvých. Událost proměnění Páně se tak stává
světlem pro okamžiky, kdy i my putujeme temnotami života.
Událost proměnění Páně je zároveň příslibem i našeho proměnění a
naplnění.
1. čt. – Ex 16,2-4.12-15* Kniha Exodus vypráví o vyjití Izraele z egyptského. V předchozí
kapitole zní vítězná píseň o přechodu Rudého moře. A hned vzápětí Izrael pochybuje. Ale Bůh
jejich pochybnost obrátí v požehnání, ba dokonce tak předznamená mnohem větší dar –
eucharistii.
Žalm 78 * odp. Hospodin jim dal nebeský pokrm.
2. čt. Ef 4,17.20-24* Sv. Pavel zná realitu a nekreslí žádný naivní obraz. Naopak! Snaží se
přivézt čtenáře, kteří donedávna žili pohanskými mravy, k plnému rozhodnutí pro Boha, a tedy
zřeknutí se pohanských praktik.
Evangelium - Jan 6,24-35 V evangeliu se otevřelo velké téma „chleba života“. V první části
se vypráví o nasycení pěti tisíc. Lidé viděli zázrak a jsou fascinováni. A právě to vede k diskusi,
kterou budeme sledovat po několik nedělí. Tématem bude víra a „nová mana“, kterou je sám
Kristus.

BOHOSLUŽBY OD 2. SRPNA DO 9. SRPNA 2015
NEDĚLE 2.SRPNA
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 3. srpna
úterý 4. srpna
sv. Jana Maria Vianneye
středa 5. srpna
čtvrtek 6. srpna
Svátek Proměnění Páně
pátek 7. srpna
1. pátek v měsíci
sobota 8. srpna
sv. Dominika
NEDĚLE 9. SRPNA
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Morkovice

Mše svatá
Za farnost
Za rodiče Fránkovy, 2 zetě a živou rodinu

Morkovice

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

Pačlavice
Křéby
Morkovice
Morkovice

17:00
16:00
18:30
18:30

Mše svatá
Mše svatá
Za + sestru a rodiče a DO

Morkovice

8:00

Mše svatá

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Na poděkov. za dar víry a křtu s prosbou a B.P.

Za+Miladu Poláškovu, manžela a dvoje rodiče
Na úmysl dárce

Za + Lubomíra Pátíka a za živ. a + rodinu

Ohlášky: * Děkuji za pomoc při brigádě na faře v Morkovicích. V pátek navštívím nemocné.
Pouť do Litoměřic na kole k uctění památky kardinála Štěpána Trochty 12.-15.8.2015,
informace na faře

Mše svatá na Křébech u Prasklic
Bude tentokrát ve čtvrtek na Svátek Proměnění Páne – 6. srpna 2015 v 16:00.
Hlavním celebrantem bude P. Martin Vévoda, farář z Velkého Ořechova
(Při nepříznivém počasí bude bohoslužba v Prasklicích v kostele)
SVĚTEC TÝDNE – Sv. Jan Maria Vianney - Narodil se 8.5. 1786
ve Francii ve vesnici poblíž Lyonu do chudé rolnické rodiny. Vyrostl
za Francouzské revoluce a přes mnohé nesnáze se stal knězem díky
pomoci faráře z blízké Ecully, u nějž pak působil. Poté dostal
zanedbanou farnost v Arsu. Obrácení farníků dosáhl tím, že se za ně
před svatostánkem denně dlouho modlil, postil. První přišli ze
zvědavosti, ale když viděli jak klečí, poklekli. Když slyšeli, jak
dojemně se modlí, začali se modlit s ním. Ars se pak stal nejzbožnější
obcí v kraji a po 10ti letech cílem poutníků z celé Francie. Jan Vianney
nedbal na vyčerpání a zpovídal až 14 hodin denně. Arským
rozdavatelem světla víry zůstal až do smrti. Sv. Dominik – se narodil se kolem roku 1174 ve
vesnici Caleruega ve Španělsku. Od r. 1195 byl kanovníkem v Osmě. Kolem r. 1205 začal
hlásat víru v jižní Francii. Po vzoru apoštolů v chudobě a pěšky. V roce 1215 založil v
Toulouse řád chudých kazatelů - dominikánů, jejichž pravidla vycházela z řehole sv.
Augustina. Dominik potíral albigenské bludy a zapaloval oheň lásky v pobloudilých srdcích.
Dosahoval toho vroucí modlitbou, studiem, neúnavným kázáním a trpělivostí v diskusích s
bludaři. Neohroženě je vyhledával a s láskou napomínal, třebaže se ho pokusili zabít. Konal za
ně kající skutky a přinášel oběti. Traduje se, že se podílel na vzniku modlitby sv. růžence.
Sbírky v červenci 2015
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
3.635,2.533,655,sv. Cyril a Metoděj 5. 7.
3.860,3.888,1.000,neděle 12. 7.
na opravy neděle 19. 7.
12.092,7.351,2.097,4.333,1. 196,2.555,26. 7.
sv. Anna 1.355,Křéby 1.634,1.000,6.000,dary
Papež František a moudrost slz: Při svých veřejných vystoupeních Svatý otec František
často mluví o schopnosti plakat, která se v dnešní době vyplácí. Papež se za poslední dva roky
zmínil 54x o pláči, jeho očistné úloze, a všeobecněji o lidské a zároveň božské zkušenosti slz.
Ve všech těchto případech papež pláč pojímal jako milost a útěchu, tedy vždy v jeho kladném
významu.“
Písmo mluví o slzách radosti, pokání a odpuštění, věrnosti, soucitu, útěchy a blahoslavenství.
Papež František probouzí srdce křesťanských věřících z netečnosti, když se ptá: „Plakali jsme
někdy?“, „Kdo z nás plakal?“, „Pláčeš?“ , „Naučil jsem se plakat?“, „Je pláč přítomný v
našich modlitbách?“ Zatímco pláč člověka polidšťuje, tvrdí Svatý otec, neschopnost plakat
vede „globalizovaného člověka“ k neplodnosti. František nám připomíná, že také Bůh pláče.
Pláče Ježíš, pláčou postavy vystupující na stránkách evangelia, světci i církev, zatímco lidé s
vyprahlým a zkaženým srdcem ztratili schopnost plakat. Slzy jsou výrazem živého a milujícího
srdce, kdežto srdce z kamene náleží člověku, který není schopen pohnutí a pláče – jako
Herodes a Kain.“ Slzy, o kterých mluví papež František, nejsou příznakem plačtivého
křesťanství, nýbrž křesťanství, které touží po setkání s lidmi a skoku do vod Božího
milosrdenství.

