Hlas od Jordánu

Ohlášky: *DNES JE SBÍRKA NA OPRAVY KOSTELA, 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.)

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

V sobotu 22. srpna je svátek Panny Marie Královny
Pouť Na Jezírku
v 17:00 růženec, 17:30 mše svatá

20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 16. SRPNA 2015
Celá Ježíšova řeč o chlebě z nebe v kafarnaumské synagoze se týká
eucharistického tajemství. Právě kolem tohoto tajemství se
shromážďujeme v naších kostelích. Eucharistické tajemství Ježíšova
těla a krve je tmelem, který z různorodého davu vytváří tělo církve. A
právě odmítnutí tohto tajemství v kafarnaumské synagoze je
roznětkou, která zde rozněcuje vzájemnou rozepři. Společenství lidí
shromážděných kolem Krista vždy stojí a padá na tomto tajemství.
Jeho odmítnutí nemůže vést jinam, než k vzájemným rozepřím a
hádkám. Vždyť ti, kteří nejedí tělo Syna člověka a nepijí jeho krev,
nemůžou mít sílu k tomu, aby udrželi při životě společenství s lidmi, s
nimiž je nespojuje totéž tělo a stejná krev. Vztah však platí i
obráceně. Ti, kteří jedí Kristovo tělo a pijí jeho krev, a přitom se mezi
sebou přou a žerou, jsou na tom stejně jako posluchači v
kafarnaumské synagoze, kteři odporují Ježíšovi a říkají: „Jak nám tento člověk může dát jíst
svoje tělo.
1. čt. – Př 9, 1 - 6 * Moudrost v pojetí Přísloví je neodlučitelná od Hospodina. Moudrost se
nabízí jako dar a pokrm slabým, pokorným, kteří chtějí brát život vážně.

Žalm 33 * odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
2. čt. Ef 5, 15 - 20 * Autor zde vybízí: 'Učte se poznávat, co je vůle Pánova!' Jak se to ale může
uskutečnit? Tím, že se obec shromažďuje k bohoslužbě a otevírá se pro Ducha Božího.
Evangelium - Jan 6, 51 – 58 Když se uzná realita vtěleného Slova, které přijímá i smrt na
kříži, pak se pochopí "tvrdá eucharistická řeč"

BOHOSLUŽBY OD 16. SRPNA DO 23. SRPNA 2015
NEDĚLE 16. SRPNA
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
pondělí 17. srpna
úterý 18. srpna
sv. Heleny
středa 19. srpna
čtvrtek 20. srpna
sv. Bernarda
pátek 21. srpna
sv. Pia X.
sobota 22. srpna
Panny Marie Královny
NEDĚLE 23. SRPNA
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Mše svatá
Za farnost

Morkovice

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

Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovce

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

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Adorace

Na Jezírku

17:30

Mše svatá

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30 Mše svatá
9:00 Za farnost
10:30 Za požehnání pro rodinu Šreflovu

Morkovice

Na poděkov. s prosbou o B.P. pro r. Jablunkovu

Za + Jana Romana a živou rodinu
Mše svatá

Za + Jaromíra Štěpánka, rodiče a DO

Katolická církev uctívá Pannu Marii jako Královnu
nebes. Není to v rozporu s učením, že jediným Králem
a Pánem je Bůh sám? Nejde o nějaké Mariino
zbožštění, které by bylo v rozporu s vírou v jediného
Boha?
Panna Maria nebyla a není bohyně. Od všech bohyň
se liší svou podstatou a posláním. Byla prostou věřící
dívkou, kterou si Bůh vyvolil, aby se stala matkou
Spasitele, Božího Syna. Celá její velikost leží právě v
tom a v její ochotě spolupracovat s Bohem, v její otevřenosti pro Boží vůli a působení Ducha
svatého v jejím životě, v její pokoře a služebnosti, se kterou naplnila poslání, které ji Bůh
svěřil.
Nazýváme ji „královnou nebes“ - v Bibli je tímto titulem u proroka Jeremiáše nazývána
pohanská bohyně Ištar, která byla ztotožňována s planetou Venuší (Jer 7,18). V tom je ale
veliké nepochopení. Jednak „královna nebes“ není žádný oficiální titul pro Pannu Marii,
objevuje se spíše v lidové zbožnosti. Hlavně je však pod pojmem „královna“ míněn zcela jiný
obsah než u pohanských božstev. Stejně jako Pán Ježíš je králem v naprosto jiném smyslu, než
jsou jimi světští králové, i Panna Maria je královnou jen a právě ve smyslu plného podílu na
Božím království a kralování, které je připraveno pro nás všechny. Pokud tedy v církvi
uctíváme Pannu Marii jako královnu, pak je tomu tak vždy ve vztahu ke Kristu a v plné
závislosti na jeho poslání, čímž je záchrana světa. Ona je tou, na které se již naplnila slova
Písma určená pro každého z nás: „Jestliže jsme s ním (s Kristem) zemřeli, budeme s ním i žít.
Jestliže vytrváme, budeme s ním i kralovat“ (2Tim 2,11-12).
SVĚTEC TÝDNE – sv. Helena – Narodila se kolem roku 255, pocházela z Bithýnie. S
Konstanciem Chlorem, kterého upoutala svou krásou, měla syna Konstantina, pozdějšího císaře
zvaného Veliký. Od něj se jí dostalo povýšení do císařské hodnosti a stala se pak vzornou
křesťankou s citlivým vztahem k chudým a trpícím. Stavěla chrámy a jak se traduje, ve své
horlivosti nalezla i pravý Kristův kříž. Zemřela ve vysokém věku v Nikomédii. Sv. Bernard –
Pocházel ze šlechtické rodiny ve Fontaines-lès-Dijon ve Francii. V roce 1111 vstoupil se
čtyřmi bratry do cisterciáckého kláštera v Cîteaux. Po čtyřech letech byl pověřen zbudováním
kláštera v Clairvaux a stal se v něm opatem. Z nového kláštera šířil do Evropy cisterciáckou
reformu. Hodně cestoval a založil přitom 160 dalších klášterů. Urovnával spory, bojoval proti
herezi, zorganizoval dvě křižácké výpravy na osvobození Božího hrobu. Jeho život se
vyznačoval mariánskou úctou, úsilím o pokoru a heroickou lásku. Sv. Pius X. – Pocházel
z chudé vesnické rodiny ze severu Itálie. Jeho jméno bylo Giuseppe Sarto. Jako kněz působil
ve farnostech, v diecézní kurii i v semináři. Ve 49ti letech se stal biskupem v Mantově a po 9ti
letech patriarchou Benátek. Jako jeden z kardinálů byl r. 1903 zvolen papežem. Na Petrově
stolci zůstal věren svým zásadám včetně života v chudobě. S heslem "Všechno obnovit v
Kristu," usiloval o reformy. Kléru zakázal nežádoucí angažování v politice a žádal po něm větší
nasazení pro svěřené duše. Svůj život nakonec obětoval za milióny lidí umírajících v 1. světové
válce.

