Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 27. ZÁŘÍ 2015
ANDĚL STRÁŽNÝ - Člověk potřebuje ochranu andělů ze dvou
závažných důvodů: v prvé řadě proto, že je nedokonalou a porušenou
bytostí (důsledkem hříchu - odmítnutím Boha), a dále proto, že je
předmětem neustálých satanových útoků a nástrah. Sv. Tomáš Akvinský
říká: "Aby nebyly podmínky zápasu nerovné, člověk dostává jako náhradu
v prvé řadě pomoc Boží milosti a v druhé řadě ochranu andělů." Posláním
andělů není ale pouze odvracet zlo, nýbrž především vést k dobru. Anděl
nás vždy a všude provází a spolupracuje na našem dobrém konání. Láska
andělů k nám je čistá, silná, nepodléhá žádným výkyvům, neochabuje a je
nezištná. Přítomnost této lásky zakusí všichni, kteří se jí otevřou. Člověk se k andělům může
obracet ve všech chvílích svého života s prosbou o ochranu, vedení a pomoc.
________________________________________________________________________________________________

1. čt. – Nm 11,25-29* Bůh dává Mojžíšovi sedmdesát starších. Dva z nich prorokují mimo
předpokládaný rámec stánku úmluvy. Jsou předobrazem scény z dnešního evangelia.
Žalm 19 * odp. Hospodinovy předpisy jsou správné, působí radost srdci.
2. čt. - Jak 5,1-6* Ostrá slova jsou i dnes voláním po spravedlivé mzdě našim zaměstnancům či
právoplatném uhrazení užívaných služeb.
Evangelium - Mk 9,38-43.45.47-48* V našem úryvku zní nezralá touha po exkluzivitě. Proto
následují přísná slova, která odsuzují pohoršení „maličkých“.

BOHOSLUŽBY OD 27. ZÁŘÍ DO 4. ŘÍJNA 2015
NEDĚLE 27. ZÁŘÍ
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 28. září
sv. Václava
úterý 29. září
sv. Michaela, Gabriela,
Rafaela - archandělů
středa 30. září
sv. Jeronýma
čtvrtek 1. října
sv. Terezie z Lisieux

Pačlavice
Morkovice

pátek 2. října
sv. andělů strážných
sobota 3. října
NEDĚLE 4. ŘÍJNA
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Morkovice

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za B. pomoc a ochranu pro r. Brablíkovu a
za zemřelé z rodiny
8:30 Mše svatá
18:00 Za + Karla Slezáka, manželku a živ. rodinu
18:30 Za + manžele Novákovy a za živou rodinu

Morkovice

18:30

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovce

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

Na poděkování za společný život a za B.P.
pro rodinu Štěpánovu
Mše svatá
Mše svatá
Adorace
Za + rodiče Balšánkovy, děti a DO

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
7:30
9:00
10:30

Na poděkování za dar společného života
Mše svatá
Mše svatá
Za farnost

Ohlášky: * V pátek 2.10. navštívím nemocné. V pátek budu v Morkovicích v kostele zpovídat
od 17:30. Potáborové setkání bude v sobotu 3.10. od 15:00 na faře v Morkovicích. V pondělí
28.9. v 15:00 žehnání obnoveného kříže nad dálnicí u Topolan. Ještě jsou volná místa na
Národní Eucharistický kongres v Brně - 17.10. můžete se přihlásit.
Děkuji vám všem, kteří jste se zúčastnili poutě děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská
povolání. Nová adresá internetových stránek farnosti. www.farnost-morkovice.cz
SVĚTEC TÝDNE – sv. Václav - Podle tradičního podání se narodil
kolem roku 907. Byl nejstarším synem přemyslovského knížete
Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry; vnukem Bořivoje a Ludmily.
Václav dospěl v panovníka, který ochránil český národ před podmaněním
od nepřátel, usiloval o mravní i kulturní povznesení Čech a o naší
rovnocennost s ostatními zeměmi Evropy. Mezi jeho významné ctnosti
patřila silná vůle, hluboká zbožnost a mírumilovnost. Svým příkladem vedl
lid z vlivů pohanství ke křesťanskému životu. Zaplatil za to životem u
dveří kostela ve Staré Boleslavi. Stal se hlavním patronem naší země.
sv. Jeroným - Narodil se v letech 342 – 347, pocházel z chorvatského
území. Studoval v Římě a několik let žil jako poustevník poblíž Antiochie.
Byl vysvěcen na kněze a pobýval v Konstantinopoli, odkud se vrátil do Říma. Na pokyn
papeže Damasa pracoval na revizi překladu Nového zákona podle původních textů. Byl
nazýván lvem křesťanské polemiky. K Bibli (Vulgata), jejíž překlad dokončil během 30 let v
Betlémě, přidal obsáhlé komentáře. Napsal mnoho obranných listů a podporoval řeholní život.
Sv. Terezie z Lisieux - Narodila se 2.1. 1873 na severozápadě Francie Ve 14 letech byla
prosit papeže o výjimku pro dřívější vstup na Karmel. V dalším roce už byla postulantkou
kláštera v Lisieux. Od složení slibů žila touhou dokonale milovat Ježíše. Využívala každou
příležitost a všechny i nepatrné skutky konala z lásky k němu. Byla mimořádně trpělivá,
skromná a pokorná. Svým životem ukázala cestu duchovního dětství a učí nás milovat Boha
jednoduchým a přitom dokonalým způsobem. Proto se stala jako třetí žena učitelkou církve, ač
na zemi nežila ani 25 let.

Informace o Světovém dni mládeže v Krakově 2016

V roce 2016 se uskuteční Světový den mládeže v Krakově. Blízkost světce Jana Pavla II. i
místa konání nám nabízí příležitost, aby se tohoto setkání zúčastnilo velké množství mladých
lidí z naší země. Za přípravu, průběh a organizaci je zodpovědná Sekce pro mládež ČBK.
Přihlášky pro účastníky byly spuštěny v září 2015 na webové stránce
https://krakov2016.signaly.cz/ Zájemci se mohou zúčastnit soutěže na signály.cz. Hlavní
výherci získají pobyt v Krakově zdarma. Závěrečné části této mimořádné události se může
zúčastnit každý, kdo si troufne spát pod širákem.
ní: krakov2016.signaly.cz

Papež František v USA
V sobotu ráno se papež František vydal na poslední a vrcholnou etapu pastorační návštěvy ve
Spojených státech, tedy na VIII. Světové setkání rodin, které se koná ve Filadelfii.
Neděle 27. 9. - TV NOE 10:30 Festival rodin a modlitební vigilie
- TV NOE 21:45 Mše svatá ze světového setkání rodin ve Filadelfii
Hledáme v Bibli
1. Kolikátý den po narození dostalo Mariino dítě jméno Ježíš? (Lk 2)
2. Kolika církevním obcím je adresováno Zjevení Janovo? (Zj 1)
3. Na kolik toků se rozděluje řeka, vycházející z Edenu? (Gn 2)
(správné odpovědi za měsíc září najdete příští týden)

