Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 30. SRPNA 2015
 Člověk nežije tolik z lásky kterou přijímá, jako mnohem více z té, kterou daruje.
 Láska začíná doma; láska žije v domovech, a proto je dnes ve světě tolik utrpení a tolik
chybí štěstí… Každý dnes vypadá hrozně uspěchaný, ustaraný kvůli lepšímu blahobytu a
většímu bohatství a tak dále, takže děti mají velmi málo času pro své rodiče. Rodiče mají
velmi málo času na sebe navzájem, a tak doma se začíná ničit světový mír.
 Soudíme-li lidi, nemáme čas je milovat.
 Dnes není nejhorší nemocí lepra nebo tuberkulóza - dnes je to pocit, že jsem zbytečný,
nemilovaný, pohrdaný, nežádoucí, všemi opuštěný. A nejtěžším hříchem je proto
nedostatek lásky, ta hrozná lhostejnost k bližnímu, který je vystaven vykořisťování,
korupci, bídě, nemoci.(...) Nejde vždy o krajíc chleba, nejde jen o kus oblečení. Po lásce
hladovějí lidé i v bohatých zemích světa. A tam je ten hlad nejmučivější: vědomí, že nikdo
mě nemá rád, že o mne nikdo nestojí, že jsem zbytečný, nežádoucí. Že jsem sám.
(bl. Matka Tereza)
________________________________________________________________________________________________

1. čt. – Dt 4,1-2.6-8* Kniha Deuteronomium je shrnutím, ale i novou interpretací Mojžíšova
zákona. Slavnostní úvodní formule naznačuje význam dokumentu a jeho poslání.
Žalm 15 * odp. Hospodine, kdo smí prodlévat ve tvém stánku?
2. čt. Jak 1,17-18.21b-22.27* Sv. Jakub povzbuzuje zkoušené, ale ostře kárá ty, kdo se
povyšují. Na to navazuje náš text. Je povzbuzením k pokoře a k radosti z Božího díla.
Evangelium - Mk 7,1-8.14-15.21-23 Ježíš neruší Zákon ve smyslu anarchie. Naopak
požaduje, aby jednotlivé příkazy byly v našem jednání naplněny vnitřním obsahem: vím, proč
takto jednám.

BOHOSLUŽBY OD 30. SRPNA 6. ZÁŘÍ 2015
NEDĚLE 30. SRPNA
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
pondělí 31. srpna
úterý 1. září
středa 2. září
čtvrtek 3. září
sv. Řehoře Velikého
pátek 4. září
1. pátek v měsíci
sobota 5. září
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Morkovice

Bl. Matky Terezy z Kalkaty

NEDĚLE 6. ZÁŘÍ
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Za farnost
Mše svatá
Za + Andělu Hanákovu, manžela a dvoje rodiče

Mše svatá
Mše sv. na zahájení školního roku

Za + Marii Štětinovu a DO (č.23)
Mše svatá
Mše svatá
Adorace
Za + rodiče Landorovy, děti a DO

Poděkování za dar života s prosbou o BP a
ochranu P. Marie
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za Boženu Urbanovu, manžela a živ. a + rodinu

Ohlášky: * Na 1. pátek – 4. září navštívím nemocné. V pátek budu od 17:30
v Morkovicích v kostele zpovídat. Hlavní pouť na Křébech bude v neděli 13. září.
Poděkování za úrodu bude v neděli 20. září.
Děkuji všem, kteří jste pomohli s organizací farního tábora v Prasklicích i všem, kteří se
zúčastnili.
Přihlášky do náboženství vyplňte a odevzdejte co nejdřív v sakristii nebo na faře.
EUCHARISTICKÝ KONGRES – hlavní mše svatá bude v sobotu 17. října v 10.30 hod.
společně s našimi biskupy ČR a zahraničními hosty, kněžími a jáhny. Hlavní celebrant
bude papežský legát kardinál Paul Cordes. Bohoslužbu z náměstí Svobody bude přenášet
ČT 2. Po mši sv. ve 12.30 hod. vyjde eucharistický průvod, který půjde ulici Masarykovou
a ulicí Orlí a bude zakončen na Zelném trhu pod katedrálou sv. Petra a Pavla v Brně
přibližně ve 13.30 hod. vyznáním víry, znělkou a modlitbou NEK, výzvou k obnově věčné
smlouvy s Bohem a svátostným požehnáním.
Vstupenky na tuto bohoslužbu se objednávají za jednotlivé farnosti či komunity –
Prosím, aby jste se co nejdříve přihlásili a zapsali do připraveného rozpisu!!!
SVĚTEC TÝDNE – sv. Řehoř Veliký – Narodil se kolem roku 540, pocházel z římské
patricijské rodiny. Stal se prefektem, ale vzdal se výhodného úřadu i velkého majetku, aby
šel za Kristem jako mnich. Byl ale povolán na Petrův stolec a z něj velmi úspěšně řídil
církev přes velké množství nesnází. Řádil mor, hlad, langobardská vojska, klesala kázeň,
bylo třeba šířit evangelium do nových misií, jeho tělo sužovala nemoc. S tím vším se
Řehoř I., služebník služebníků Božích utkal a s pomocí Ducha svatého, a zvítězil.
Zanechal mnoho dopisů a spisů a přispěl i k obnově liturgie a zpěvu - "gregoriánský
chorál".
bl. Matka Tereza z Kalkaty – Narodila se 26.8.1910 ve
Skopje v Jugoslávii do zámožné rodiny albánských
katolíků. V 18ti letech odcestovala přes Irsko do Indie za
zvoleným řeholním životem a v klášteře na himalájských
horách se zcela odevzdala Kristu. Když poznala jeho žízeň
po duších těch nejubožejších, jeho touhu pomáhat jim
jejím prostřednictvím, řekla odvážné ano. Matka Tereza z
Kalkaty se tak stala pro množství nejposlednějších,
nejbezmocnějších, pohrdaných ubožáků, kterých se ujala,
celosvětově známou osobností. Je maličkou bytostí,
mimořádně oceněnou světem i Bohem. Svým životem ukázala, že služba nejubožejším
není hanbou, ale ctí a možnost vybudování opravdového míru spočívá jen na lásce.

Slavnostní zahájení nového školního roku
při mši sv. ve farním kostele v Morkovicích v úterý 1. září 2014 v 10:30.
Zveme všechny školáky, rodiče, vyučující a farníky.
Budeme společně prosit o dary Ducha Svatého pro nový školní rok.
Na 1. září připadá Světový den modliteb za péči o stvoření.
Tento den má být podle papeže Františka příležitostí poděkovat Bohu za krásu světa kolem
nás, vyjádřit vděčnost za to, co nám svěřil do péče, a prosit ho o pomoc při ochraně všeho
stvoření. Kromě toho má také inspirovat ke konkrétním iniciativám v boji proti krizi
životního prostředí, jíž čelí naše planeta.

