Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 2. SRPNA 2015
Vracíme se již po třetí za sebou k „eucharistické
disputaci“ v Janově evangeliu. Jde o více než pouhé
diskutování. Ježíš velmi zdůrazňuje nezbytnost sycení se
tímto pokrmem, aby člověk měl život. Jde tedy o
rozhovor o spáse. Poslední verš dnešního evangelia je
zásadním pojítkem mezi tajemstvím eucharistie a
Ježíšovou obětí na kříži. Právě tento verš je klíčem ke
smyslu i tajemství eucharistie, resp. slavení mše svaté.
Eucharistie je nejen připomínkou, ale zpřítomněním
skutečnosti vydání se Krista za nás.
1. čt. – 1 Král 19,4-8* Eliáš je v Izraeli v ten čas jediný Hospodinův prorok. Na hoře
Karmel se ostře postaví proti pohanství a sklidí nenávist pohanské manželky krále. Je na
pokraji svých sil. Ale Bůh ho vede i v této chvíli.
Žalm 34 * odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
2. čt. Ef 4,30-5,2* Čtvrtá kapitola listu zaměří pozornost na napomenutí a soustředí se
nejprve na otázku života ve společenství. Na to navazuje klíčovým požadavkem přijetí
Boha do vlastního života, což znamená opustit svět zla a dát své síly dobru.
Evangelium - Jan 6,41-51 Všimněme si spojení „dávat chléb“ a vazby „já dávám“. Na
poušti je to Bůh, který sytí manou, zde dává chléb Kristus. Tedy on je Bůh!

BOHOSLUŽBY OD 9. SRPNA DO 16. SRPNA 2015
NEDĚLE 9. SRPNA
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
pondělí 10. srpna
sv. Vavřince
úterý 11. srpna
sv. Kláry
středa 12. srpna
čtvrtek 13. srpna
pátek 14. srpna
sv. Maxmiliána Kolbeho
sobota 15. srpna
Nanebevzetí Panny
Marie
NEDĚLE 16. SRPNA
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
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Mše svatá
mše svatá – domov důchodců
Adorace
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8:00
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Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Na poděkov. s prosbou o B.P. pro r. Jablunkovu

Na poděkov. za dar víry a křtu s prosbou a B.P.

Za živou a + rodinu Vrbovu

Ohlášky: * Děkuji za pomoc při brigádě na faře v Morkovicích. Pouť do Litoměřic na kole
k uctění památky kardinála Štěpána Trochty 12.-15.8.2015, informace na faře – od středy
do soboty budu mimo farnost. Farní pouť na Svatý Hostýn je plánována na sobotu 29.8.
(přihlásit se můžete u paní Gremlicové - Cena 150,- Kč za dospělého, za dítě a studenty
80,-. Děti do 10 let zdarma.)
V sobotu 15. srpna je Slavnost Nanebevzetí Panny Marie
Mše svatá bude v Morkovicích v 8:00
Hlavním celebrantem bude P. Michal Krajewski, farář v Rudě nad Moravou
1. čtení Zj 11,19a;12,1.3-6a.10ab
Žl 44 - Po své pravici máš královnu, ozdobenou ofirským zlatem.
2. čtení 1 Kor 15,20-26
Evangelium Lk 1,39-56
Svátek Nanebevzetí Panny Marie je korunou všech církevních
mariánských slavností. Snad je nejstarším mariánským svátkem
vůbec. Vyskytuje se dávno před sněmem chalcedonským (451) a
efeským (431). V polovici srpna slaví se na východě i na západě od
doby Řehoře Velikého. Podle Nicefora nařídil císař Mauricius (582602), aby se slavnost Nanebevzetí Panny Marie slavila na východě
15. srpna. Jsou to vlastně nebeské narozeniny (dies natalis) Panny
Marie. V liturgii slaví se tímto svátkem především památka smrti
Matky Boží (odtud starobylé názvy: usnutí, odpočinutí, úmrtní den
Panny Marie). Poněvadž smrtí Panny Marie započala nebeská oslava
duše její, slaví liturgie vstup Matky Páně do slávy nebeské. Nemyslí
však při tom jen na nanebevzetí duše, nýbrž i přesvatého těla, které
po smrti bylo vzkříšeno a s oslavenou duší v slávě nebeské spojeno.
SVĚTEC TÝDNE – Sv. Vavřinec – Pocházel ze Španěl, přijatý Sixtem II. do počtu sedmi
římských jáhnů, měl krom jiných služeb za úkol i péči o chudé, nemocné a byl správcem
církevního jmění. Za krutého pronásledování rozdal všechny peníze i cennosti církve chudým a
když na něj bylo naléháno, aby je vydal, poukázal na nemocné a chudé se slovy: "Zde je naše
věčné bohatství, které vždycky vynáší." To mu vyneslo mučení a vstup do Božího království z
rozžhaveného roštu. Sv. Klára – Pocházela z Assisi jako sv. František a rozhodla se k jeho
následování. S ním založila 2. františkánský řád, zvaný později Klarisky. Po složení slibu do
Františkových rukou se usadila se spolusestrami u kostelíka sv. Damiána. Tam po 43 let žila v
chudobě, čistotě a poslušnosti. Vedla řádové společenství, které bylo zprvu nazýváno "Chudé
dámy sv. Damiána." Dvakrát zachránila Assisi před nájezdy Saracénů. Necelých 30 let byla
před svou smrtí nemocná, převážně upoutaná na lůžko. Její řád schválil papež Inocenc III. r.
1216. Papež Řehoř IX. řeholi potvrdil až po úpravách. Klára si ale nepřestala přát, aby v něm
byl zakotven požadavek absolutní chudoby, který potvrdil až papež
Inocenc IV. r. 1253. Sv. Maxmilián Kolbe - Pochází ze Zduńska Wola
v Polsku a s jménem Rajmund se narodil r.1894. Při vstupu k
minoritům dostal jméno Maxmilián. Knězem se stal v Římě. Po
doktorátu se vrátil do Polska r.1919, zorganizoval "Armádu
Neposkvrněné Panny" a založil centrum tiskového apoštolátu
Niepokalanow. Jako misionář působil přes 6 let v Japonsku a pak byl v
rodné zemi představeným kláštera do r. 1939, kdy byl poprvé zatčen. Po
druhém zatčení r. 1941 se stal vězněm v Osvětimi. Zde nabídl svůj život
za spoluvězně a otce rodiny což znamenalo rozsudek smrti hladem. Po
21 dnech v bunkru smrti ho věznitelé usmrtili fenolovou injekcí.

