Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 20. ZÁŘÍ 2015
Poděkovat a pochválit znamená uznat, že službu druhého
nevnímáme jako samozřejmost, že si vážíme úsilí, které musel
vynaložit, aby překonal sobectví a pohodlnost. Ukazuje to, že jsme
si dobrých věcí všimli, že si jich vážíme. Pro druhé je projevená
vděčnost obrovským zdrojem motivace pokračovat v láskyplné
službě. Bůh od nás motivaci nepotřebuje, On sobectví překonávat
nemusí. Vděčnost Bohu a modlitba chvály jsou ale lékem na naši
nevšímavost k dobrým darům života a přehnanou citlivost na
sebemenší nedostatek. Posilují naši důvěru v jeho dobrotu a naplňují nás radostí.
________________________________________________________________________________________________

1. čt. – Mdr 2,12a.17-20* Kniha Moudrosti - hlavní téma je moudrost, která tkví především v
poslušnosti Bohu. Pošetilci nechtějí o poslušnosti slyšet a vysmívají se jí, ale moudrost hned
vzápětí (2,21-22) ukazuje krátkozrakost takového jednání.
Žalm 54 * odp. Pán mě udržuje naživu.
2. čt. - Jak 3,16-4,3* Svatý Jakub popisuje vlastnosti „pravé moudrosti“. A na to navazuje
textem s jasně cílenou kritikou jednání konkrétního společenství a jeho nešvarů.
Evangelium - Mk 9,30-37* Ježíš učedníky připravuje na svoji smrt a vzkříšení. Ale oni řeší
otázku svých kariérních pozic. Ježíš tak zakouší od učedníků nepochopení svého poselství.
Teprve samotné Velikonoce jim otevřou oči a oni porozumí.

BOHOSLUŽBY OD 20. DO ZÁŘÍ 27. ZÁŘÍ 2015
NEDĚLE 20. ZÁŘÍ
25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 21. září
sv. Matouše
úterý 22. září
sv. Mořice a druhů
středa 23. září
sv. Pia z Pietrelciny
čtvrtek 24. září

Morkovice

pátek 25. září
sobota 26. září
sv. Kosmy a Damiána
NEDĚLE 27. ZÁŘÍ
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

7:30 Mše svatá
9:00 Za farnost
10:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní
s prosbou o B. P. pro celou rodinu
7:00 Za + rodiče Blešovy, dceru a živ. rodinu

----

---

Morkovice

18:30

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovce
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Za rodinu Kunetkovu, dar víry a ochranu
Panny Marie
17:00 Mše svatá
18:00 Mše svatá
18:00 Adorace
18:30 Za Ludmilu Štěpánkovu, manžela a syna
11:11 svatba Kamila Žížlavského
a Johany Kosmákové
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za B. pomoc a ochranu pro r. Brablíkovu a
za zemřelé z rodiny

Ohlášky: * DNES JE SBÍRKA NA FARNOST, Domov pro seniory v Pačlavicích hledá
ochotné dobrovolníky, kteří by věnovali čas a energii potřebným lidem – viz. nástěnka. Od
pondělí 21.9. začne ve škole vyuka náboženství. Modlitební Triduum – Modlitby Matek
v pátek 25.9. - v 18:00; v sobotu 26.9. v 8:00; a v neděli 27.9. v 11:30 Moc děkuji všem,
kteří jste pomohli s přípravou a organizací pouti na Křéby.
Pouť děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská povolání bude v sobotu 26. září na Svatém
Hostýně. Přihlaste se u paní Gremlicové ( program 15:00 – růženec; 16:00 – adorace; 17:00
mše svatá s Otcem arcibiskupem. Souběžně od 15:00 program pro děti – připravilo centrum pro
rodinu) Jestli se přihlásí dost lidí odjezd autobusu bude ve 13:00 z Pačlavic a Prasklic a ve
13:15 z Morkovic
SVĚTEC TÝDNE – sv. Matouš - Z výběrčího poplatků v městě Kafarnau se stal apoštol,
který jako očitý svědek napsal první evangelium. Původně je hlásal Židům v Palestině, pak jim
zanechal psanou verzi a odešel toto evangelium šířit mezi pohany. Jeho cesty nelze s jistotou
potvrdit, ale starokřesťanská tradice uvádí Persii, Pont u Černého moře a zvláště Etiopii.
Východní i západní křesťané ho uctívají jako mučedníka. sv. Mořic - velel legii složené z
horlivých křesťanů. Svým vojákům byl příkladem jak v udatnosti, tak i ve víře a lásce ke
Kristu. Protože byli křesťané, byla jejich legie decimována a nakonec jeden za druhým položili
pro Krista své životy. Stalo se to kolem roku 302 na území města St. Mauric v kantonu Wallis
ve Švýcarsku. Sv. Pio - Pocházel z Pietrelcina. V 15ti letech vstoupil do řádu kapucínů a r.
1910 byl vysvěcen na kněze. Od 20.9. 1918 měl jako jediný kněz viditelná stigmata. Místem
jeho pastorace byl klášter v městečku San Giovanni Rotondo v italské Apulii. Vynikal pokorou
a životem sjednoceným s Kristem, pro který obdržel mnoho charismat k duchovnímu vedení
věřících. V jeho srdci byla starostlivá péče o trpící, která se zviditelnila ve zbudování Domu
úlevy. Svou pozemskou pouť prožil připodobněný Ukřižované Lásce. Sv. Kosma a Damián Jedná se o dva lékaře ze 3. století, kteří se stali známými svou dovedností ve svém oboru.
Bližním sloužili z lásky, nikoli pro zisk a nesnažili se jenom o uzdravení postiženého těla, ale i
duše. Za císaře Diokleciána byli oba zajati a umučeni. Je jim připisováno i konání zázraků.
Podle svědectví sv. Řehoře z Toursu (+ 594) byli ti, co k jejich hrobu přišli prosit o uzdravení,
ihned vyslyšeni.
Papež František zahájil včera svou desátou zahraniční pastorační cestu. Zamíří nejprve na
Kubu a v úterý 22. září odpoledne bude pokračovat do Spojených států. Mezi nejočekávanější
okamžiky návštěvy patří papežova promluva v americkém Kongresu, která bude historickou
premiérou, a vzhledem k napjaté mezinárodní situaci rovněž vystoupení před generálním
shromážděním OSN. Cesta vyvrcholí setkáním rodin ve Filadelfii, které završí přípravy na
říjnovou Synodu o rodině. Mimo Vatikán bude František rekordních 10 dní, během nichž
pronese 26 promluv.
Nabídka pořadů TV NOE z návštěvy Františka na Kubě
Neděle 20. 9. 2015 - 14.30 přímý přenos mše sv. z náměstí v Havaně + Anděl Páně
17.00 živě Studio František - host: doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.
23.15 přímá přenos modlitby nešpor s kněžími a řeholníky z katedrály v Havaně
Pondělí 21. 9. 2015 - 11.00 záznam setkání Sv. otce s mladými v Havaně
16.00 přímý přenos mše svaté z náměstí v Holguínu
Úterý 22. 9. 2015 - 13.55 přímý přenos mše svaté z poutní svatyně v Cobre
16.55 přímý přenos setkání s rodinami z katedrály v Santiagu de Cuba
Hledáme v Bibli.
1. Kolik párů volů koupil jeden z pozvaných hostů v podobenství o hostině? (Lk 14)
2. Ve kterém měsíci začal prorokovat Zachariáš? (Za1)
3. Kolik košů fíků spatříl Jeremiáš ve vidění o Judských přesídlencích?(Jer 24)

