Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 4. ŘÍJNA 2015
Růženec je meditativní modlitba, ve které se říká jen docela málo slov a ta se neustále opakují,
tak jako i Ježíš na Olivové hoře opakoval stejnou prosbu. Opakování je řečí milujících – a
zápasících. Slovy, které se stále opakují, jsou modlitba Otčenáš, andělský pozdrav Marii a
chvalozpěv Alžběty. Avšak myšlenky se nezaměřují na tato slova, nýbrž na události z Ježíšova
života, do kterých modlící se člověk v myšlenkách stále hlouběji proniká. Růženec je tedy
modlitba zaměřená na Krista.
Ale proč potom tolik slov, proč ta šňůra? Zbožná slova jsou jako řečiště, ve kterém se myšlenky
pohybují vpřed, ale zároveň jsou drženy pohromadě. Absolutní ticho může někdy rozptylovat.
Představte si zurčení potůčku. Slova stále stejné modlitby jsou ale jako břehy, ke kterým se
naše těkavé myšlenky stále rozbíhají a od kterých jsou vraceny zpět do středu proudu rozjímání.
A modlitební šňůra? Má jen jednu funkci. Má „svázat“ naše podnikavé ruce. A perly nám
ukazují konec určitého úseku. Určují tak rytmus a míru střídajících se námětů meditace. Když
se nemůžeme přes veškerou snahu soustředit, pak náhle ucítíme perlu v ruce a vrátíme se
zpátky k modlitbě.
________________________________________________________________________________________________

1. čt. – Gn 2,18-24* Pomocí příběhu vysvětluje autor základní pravdu o stvoření: člověk je
jedinečný uprostřed všech tvorů.
Žalm 128 * odp. Ať nám Hospodin žehná po všechny dny našeho života.
2. čt. - Žid 2,9-11* Autor chce povzbudit ty, kteří zřejmě již léta praktikují křesťanskou víru a
ochabují. Začíná úvahou o andělech, kteří jsou velmi vážení, ale Boží Syn je vznešenější. My,
lidé, jsme skrze Krista přijati za bratry tohoto vznešeného Syna Božího.
Evangelium - Mk 10,2-16* Jen tvrdá lidská srdce hledají cesty k uskutečnění svých sobeckých
zájmů a vidí dovolení tam, kde jde o přikázání k ochraně bezbranného.
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Morkovice
NA
JEZÍRKU
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovce
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost

7:00
16:30

Za + rodiče Jiříčkovy, živ. rodinu a DO
Mše svatá

17:00
18:00
18:00
18:30
8:00
7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Adorace
Za kmotřence
Za živ. a + rodinu Kopečnou a Hlaváčovou
Za farnost
Mše svatá
Za + Vojtěcha Horáka DO a živ. rodinu

Ohlášky: * Ještě jsou volná místa na Národní Eucharistický kongres v Brně - 17.10. můžete se
přihlásit. Pro děti je vzadu na nástěnce přípravená aktivita pro měsíc říjen spojená s modlitbou
růžence. Po domluvě bude náboženství pro 7. – 9. třídu v pátek ve 13:40 v Morkovicích na
faře. Děkuji vedoucím za přípravu potáborového setkání i všem dětem, které se zúčastnily
Nová adresá internetových stránek farnosti. www.farnost-morkovice.cz
SVĚTEC TÝDNE – sv. František z Assisi - Narodil se v roce 1182, byl synem bohatého
obchodníka v Assisi a z lásky ke Kristu všechno opustil. V době, kdy se materialismus
rozrůstal i v údech Církve, začal ji František obnovovat nastoupením cesty v absolutní chudobě
a životem podle evangelních rad. Založil nový řád "Menších bratří" (Minoritů) i jeho
františkánské větve pro ženy a laiky žijící ve světě. Prioritou a nejvyšší
hodnotou v jeho životě byla LÁSKA. S ní souvisel i jeho soulad s
přírodou. Jeho nejhlubší láska k Spasiteli a touha po spáse duší byla
doplněna darem stigmat, která ho ještě více připodobnila ke Kristu. Zemřel
ve věku 44 let. sv. Faustyna Kowalská - Narodila se 25.8. 1905 v
Głogowci v Polsku. Její život byl prostoupen mnoha milostmi, ale i
těžkostmi a velkým utrpením. Stala se řeholnicí Kongregace Matky Božího
Milosrdenství. Její poslání, ke kterému byla vyvolena, spočívá v
připomenutí milosrdné Boží lásky, o níž hovoří Bible a v předání nového
způsobu úcty pro celý svět. Proto je nazývána i Ježíšovou sekretářkou a
apoštolkou. Zemřela ve 33 letech na TBC v Krakově-Łagiewnikách.

MŠE SVATÁ NA JEZÍRKU
Ve středu 7. října je svátek Panny Marie Růžencové
- mše sv. v 16:30 Na Jezírku.
(16:00 slavný růženec a příležitost ke svátosti smíření)
Ve dnech 4. – 25. října 2015 proběhne ve Vatikánu XVI. řádné shromáždění
biskupské synody.Tématem je „Povolání a poslání rodiny v církvi a v současném
světě“. Události se zúčastní 270 synodních otců. Jedním z členů je i královéhradecký biskup
Jan Vokál, který zastupuje Českou biskupskou konferenci. 54 synodních otců pochází z Afriky,
64 z Ameriky, 36 z Asie, 107 z Evropy a 9 z Oceánie. Biskupské synody se navíc zúčastní 24
expertů nebo spolupracovníků, 51 posluchačů a posluchaček a 14 delegátů nekatolických
církví. Papež František prosí o modlitbu věřící z celého světa.

Za + Františka Najmana a živou rodinu

Sbírky v září 2015
neděle 6. 9.
neděle 13. 9.
sbírka na opravy 20. 9.
neděle 27. 9.
dary

Morkovice
4.405,4.383,14.210,4.338,- + 1.476,-

Pačlavice
2.374,2.887
6.946,2.748,2.000,-

Prasklice
880,Křéby 5.298,1.490,1.010,3.000,-

Správné odpovědi: 13.září 1. – 7 dcer; 2. – 3 přátelé; 3. – 4 muže; 20. září 1. – 5 párů volů; 2.
– v 8, měsíci; 3. – 2 koše; 27.září 1. – 8. den; 2. – 7. obcím; 3. – 4 toky
Hledáme v Bibli
1. Kolik let byli Izraelci vydáni do rukou Midjánců, než je vysvobodil Gedeon? (Sd 6)
2. Kolik dní před velikonocemi přišel Ježíš di Betánie? (J 12)
3. Jak dlouho panoval David v Chebronu? (1Kr 2)
(

