Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 6. ZÁŘÍ 2015
Nebeská Matko, s velkou důvěrou dnes přicházím prosit o tvou pomoc. Nespoléhám se na své
zásluhy a dobré skutky, ale jedině na nekonečné zásluhy Pána Ježíše a tvou, ničím
nenahraditelnou mateřskou lásku.
Ty, Matko, ses dívala na rány našeho Vykupitele a na jeho drahocennou krev za mě prolévanou.
Tvůj umírající Syn mi dal za Matku tebe. Nejsi snad pro mě Ustavičnou pomocnicí?
Matko ustavičné pomoci, vroucně tě proto prosím pro bolesti a smrt tvého Božského Syna, pro
nevýslovné utrpení tvého srdce, vypros mi u Syna té milosti, po které teď tak velmi toužím a
kterou nutně potřebuji … (možnost předložit Marii své osobní prosby)
Nejdražší Matko, ty víš, jak mi touží dát Ježíš, můj Spasitel, všechno ovoce vykoupení. Ty víš,
že tyto poklady byly vloženy do tvých rukou, abys mi je rozdělovala. S důvěrou proto od tebe
očekávám, Matko nejmilejší, že mě i nyní vyslyšíš a budu s radostí oslavovat tvé milosrdenství
po celou věčnost. Amen.
________________________________________________________________________________________________

1. čt. – Iz 35,4-7a * Vystupuje zde protiklad děsivého údělu pohanských národů ohrožujících
Izrael vůči jásotu a veselí Božího lidu, který je znamením Božího vítězství.
Žalm 146 * odp. Duše má, chval Hospodina!
2. čt. Jak 2,1-5* Sv. Jakub bude pranýřovat víru, která je jen teoretická a skutky se neprojevuje.
V našem textu toto téma otevírá konkrétní příklad. Jeho platnost je stále aktuální.
Evangelium - Mk 7,31-37 Pane, dotkni se mých uší, dej, ať slyším tvé slovo. Dotkni se slinou
mého jazyka, dej mi svého Ducha, abych uměl naslouchat a odpovídat ti. Překonej ve mně
všechen odpor, který mě činí hluchým k tvému volání.

BOHOSLUŽBY OD 6. ZÁŘÍ 13. ZÁŘÍ 2015
NEDĚLE 6. SRPNA
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 7. září
úterý 8. září
Narození Panny Marie
středa 9. září

Morkovice

čtvrtek 10. září

pátek 11. září
sobota 12. září

Mše svatá
Mše svatá

Morkovice

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

Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Pačlavice
Morkovce
Morkovice

9:30
18:30
17:00
18:00
18:00
15:00
18:30
7:00

Mše svatá (domov důchodců)
Na poděkování P.B. za přijatá dobrodiní
Mše svatá
Mše svatá
Adorace
Pohřeb paní Marie Vdolečkové

Pačlavice
Morkovice
Křéby

9:00 Mše svatá
10:30 Mše svatá
16:00 Za farnost

Za Boženu Urbanovu, manžela a živ. a + rodinu

Za + Františka a Světlanu Morongovy
Za + rodinu Sokolovu

Za+Stanislava Broskvu,manželku,dceru,syna,DO

Mše svatá

jména Panny Marie

NEDĚLE 13. ZÁŘÍ
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Ohlášky: * V pátek 11. 9. bude na faře v Morkovicích v 19:30 setkání pastorační rady.
Rozpis náboženství bude příští týden, náboženství se začne učit od 21.září. Poděkování za
úrodu bude v neděli 20. září.
EUCHARISTICKÝ KONGRES – hlavní mše svatá bude v sobotu 17. října v 10.30 hod.
Hlavní celebrant bude papežský legát kardinál Paul Cordes. Po mši sv. vyjde eucharistický
průvod, který bude zakončen pod katedrálou sv. Petra a Pavla v Brně svátostným požehnáním.
Vstupenky na tuto bohoslužbu se objednávají za jednotlivé farnosti. Prosím, aby jste se co
nejdříve přihlásili a zapsali do připraveného rozpisu!!!

SVĚTEC TÝDNE – Narození Panny Marie – Patří k nejstarším
mariánským svátkům. Den jeho slavení byl vybrán v 5. století v
Jeruzalémě, jako výroční den posvěcení baziliky postavené v místě,
kde se Panna Maria podle tradice narodila sv. rodičům Jáchymovi a
Anně. V tomto místě dnes stojí bazilika sv. Anny. O slavení
narození Panny Marie se dochovaly nejstarší zmínky od sv. Prokla
(bis. +446) a počátky slavení v celé církvi začaly údajně za papeže
Sergeje I. (667-701), s pořádáním procesí do 4 hlavních bazilik.

KŘÉBY U PRASKLIC - HLAVNÍ POUŤ
NA OBNOVENÉM POUTNÍM MÍSTĚ PANNY MARIE OCHRANITELKY
V NEDĚLI 13. ZÁŘÍ 2015

15:00 - zahájení slavnosti ve farním kostele v Prasklicích
– Korunka k Božímu milosrdenství
15:15 - průvod s obrazem Panny Marie na Křéby
16:00 - poutní mše svatá
Papež mluvil o nemoci v církvi
V církvi se vyskytuje nemoc, totiž rozsévání koukolu a rozdělení. Křesťané jsou však povoláni
smiřovat a zjednávat pokoj. „Prospěje nám, položíme-li si otázku: »Rozsévám pokoj?
Například svým jazykem, rozsévám pokoj nebo koukol?«. Kolikrát jen o někom slýcháme, že
má jazyk jako had, protože si počíná jako had s Adamem a Evou: ničí pokoj. To je zlo. To je
nemoc v naší církvi, totiž rozsévat rozdělení, zášť a nikoli mír. Každý den nám prospěje,
položíme-li si tuto otázku: »Rozséval jsem pokoj anebo koukol?«. Někdy se sice musí říci, že
ten anebo onen udělal to a to... Co rozséváš ty?“
„Pokud člověk v životě nedělá nic jiného než smiřuje a zjednává pokoj, lze jej kanonizovat,
protože je svatý. V tomto musíme růst, musíme se obrátit. Už nikdy slovo, které rozděluje!
Nikdy, nikdy už slovo přinášející válku ani tu nepatrnou. Nikdy klevetění. Co myslím
klevetěním? Nic, jen slůvko nebo nějaká historka: »Tamten udělal...« Ne! Klevetění je
terorismus, protože, kdo šíří klevety je terorista, který hodí bombu a zmizí. Boří jazykem,
nezjednává pokoj.
Sbírky v srpnu 2015
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
neděle 2. 8.
4.352,2.722,995,neděle 9. 8.
4.753,2.463,1.190,2.110,Křéby 470,Nanebevzetí P. M. 15. 8.
sbírka na opravy 16. 8.
8. 051,3.842,1.060,neděle 23. 8.
4.880,2.220,1.280,neděle 30. 8.
6.070,2 .314,2.555,-

