Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 23. SRPNA 2015
Je velká škoda, když představujeme Pána Boha jako přísného policajta, který dohlíží
na svět. Jeho vlastnosti by v nás neměly probouzet strach, ale radost a důvěru.
Protože Bůh je věčný, nemusím se bát smrti.
Protože Bůh je všudypřítomný, nejsem nikdy sám.
Protože Bůh je vševědoucí, mohu se spolehnout na jeho moudrost a prozřetelnost.
Protože Bůh je všemohoucí, nemusím si lámat hlavu, jak splní své sliby.
Protože Bůh je nejvýš svatý, mohu mu věřit.
Protože Bůh je nejvýš spravedlivý, ocení i mou dobrou vůli.
Protože Bůh je nejvýš milosrdný, mohu za ním vždy znovu přijít s prosbou o odpuštění
a vím, že mě nenechá napospas zlu, které mě přemohlo.
Bůh, ten, který je, je tu pro nás.
________________________________________________________________________________________________

1. čt. – Joz 24,1-2a.15-17.18b * Slavnostní obnova smlouvy s Bohem: Jozue dá Izraeli na
vybranou – přijmout, či odmítnout Boží smlouvu po všech zkušenostech s Bohem. Tento
moment objevíme i v dnešním evangeliu.
Žalm 34 * odp. Okuste a vizte, jak je Hospodin dobrý.
2. čt. Ef 5,21-32 * Sv. Pavel povzbuzuje čtenáře k životu podle evangelia. Je důležité odhalit, v
čem povzbuzuje ženy a v čem muže. Obě strany mají svá úskalí a své úkoly.
Evangelium - Jan 6,60-69 Ježíšova slova nepohoršila pouze „Židy“, ale i mnozí učedníci tak
došli ke krizi víry. Kdo bude mít víru, ten uvidí, jak je možné jíst tělo a pít krev. To se ukáže ve
večeřadle o posledních velikonocích.

BOHOSLUŽBY OD 23. SRPNA 30. SRPNA 2015
NEDĚLE 23. SRPNA
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 24. srpna
sv. Bartoloměje
úterý 25. srpna
středa 26. srpna
čtvrtek 27. srpna
sv. Moniky
pátek 28. srpna
sv. Augustina
sobota 29. srpna
umučení sv. Jana Křtitele

NEDĚLE 30. SRPNA
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Mše svatá
Za farnost
Za požehnání pro rodinu Šreflovu

Morkovice

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

Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovce

7:00
18:30
17:00
18:00
18:00
18:30

Prosba o požehnání pro rodinu Najmanovu

____

___

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Za + Marii Dopitovu, manžela a děti

Za + rodiče Jiříčkovy a zetě a živou rodinu
Mše svatá
Mše svatá
Adorace
Za + Františka Moronga, živ. rodinu a DO
(farní pouť na Svatý Hostýn)

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za + Andělu Hanákovu, manžela a dvoje rodiče

Ohlášky: * pouť farnosti na Svatý Hostýn v sobotu 29.8. Připojíme se k poutníkům, kteří
budou na Svatém Hostýně. Odjezd autobusu Pačlavice,
Prasklice v 7:15, Morkovice v 7:30.
Odjezd ze Svatého Hostýna v 16:00
10.15 POUTNÍ MŠE SVATÁ na venkovním pódiu hlavní celebrant Mons. Jan Graubner
Program pro pedagogy:
11.30 - 12.30 hod. PŘEDNÁŠKA (Jurkovičův sál) přednáší Mons. Jan Graubner - „Prohlubování osobního
vztahu ke Kristu skrze Eucharistii”
Program pro rodiny:
13.00 - 14.00 hod. • PŘEDNÁŠKA „O pokoji” (jídelna poutního domu č. 3 - 2. patro)
- pro manžele, rodiče a prarodiče přednáší Františka Böhmová
• Loutkové DIVADLO Dana Taraby PRO DĚTI (sál poutního domu č. 3 - 2. patro)
13.00 - 15.00 hod. (připravili děkanátní centra pro rodinu)
• „CESTA PRO RODINY” (začátek na schodišti před bazilikou)
14.30 hod. modlitba Růžence seniorů (v bazilice P. Marie)
15.00 hod. adorace dětí a rodičů
FARNÍ TÁBOR – je od středy 26.8. do soboty 29.8. v Prasklicích. Všechny potřebné
informace o táboře maji rodiče na emailu. Na děti se už všichni vedoucí moc teší.
(Pamatujme na ně v modlitbě)
SVĚTEC TÝDNE – sv. Bartoloměj – Narodil se v Káni Galilejské a Ježíšem byl označen
jako pravý a bezelstný Izraelita. Stal se apoštolem a po seslání Ducha svatého hlásal
evangelium na více místech. Posledním byla Arménie, kde mu byla z těla stažena kůže, načež
byl popraven.
sv. Monika – Pocházela z křesťanské rodiny v severní Africe. Provdala se za pohana Patricia, s
nímž měla tři děti. Nejznámějším z nich je Augustin, pozdější
učitel církve (s památkou 28.8.). Svými modlitbami a láskou s
ústupností Monika obrátila na víru svého muže, původně prudké
povahy. A množstvím slz vyprosila obrácení i Augustinovi.
sv. Augustin – Pocházel z Afriky, kde se narodil sv. Monice.
Prožil neklidné mládí s pochybnými názory i mravy a přesto
dosáhl velké vzdělanosti. Ve 33 letech se za přispění modlitby
matky stal v Miláně křesťanem. Vrátil se do africké vlasti, aby
vedl život kajícníka. Byl zvolen biskupem v Hippo, 34 let
spravoval svoji diecézi a zveleboval ji četnými kázáními a spisy,
kterými současně bojoval proti soudobým bludům a objasňoval víru. Zemřel v 76ti letech.
Vážení rodičové přihlaste své děti do výuky náboženství, která probíhá na ZŠ v
Morkovicích. Vyplněné přihlášky odevzdejte do 30. srpna 2015 v sakristii nebo na faře.

PŘIHLÁŠKA do římskokatolického náboženství ve šk. roce 2015 / 16
Jméno a příjmení dítěte:______________________________________________________
Datum narození:_________________Bydliště:____________________________________
Žák(žákyně):_______třídy.

Dne:_____________

___________________________
podpis otce nebo matky

