Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 11. ŘÍJNA 2015
Bohatý člověk v dnešním evangeliu se Ježíše zeptal: „Mistře dobrý, co musím dělat, abych
dostal věčný život?“ Podobně bychom se měli ptát i my, když uvažujeme o misiích. „Co máme
dělat?“ Většina z nás přispěje na misie, a to s nejlepším úmyslem. Přesto se stává, že je to pro
nás jen jedna z mnoha sbírek. Misijní neděle ale není pouze o sbírce. Rád bych Vás o Misijní
neděli pozval k pohledu na misie očima těch, o kterých mluvíme a kterým chceme pomáhat.
Oni se skutečně snaží podle evangelia sytit hladové, učit nevzdělané, léčit nemocné, hlásat
evangelium až na konec světa. Narážejí však na překážky, které jsou ale s naší pomocí
překonatelné. Nedívejme se na ně jako lidé z druhé strany, jen jako nějací sponzoři, ale jako ti,
kteří jsou s nimi v Kristu jedna veliká rodina. My jsme pozváni ke společnému dílu jako jejich
spolupracovníci na šíření Božího království. Prakticky to znamená podpořit je modlitbou,
přispět jim svým darem, ale taky se ve svém okolí snažit o totéž: vydávat svědectví Kristu,
přivádět k němu ty, kdo ho dosud neznají, a pomáhat ke křesťanskému životu hledajícím i těm,
kdo na cestu za ním teprve vykročili. (Z dopisu národní ředitel PMD Leoše Halbrštáta)
________________________________________________________________________________________________

1. čt. – Mdr 7,7-11* Zmiňovaná moudrost není jen chytrostí, intelektem, ale skutečným
uměním života. Ona vede k Bohu.
Žalm 90 * odp. Nasyť nás, Pane, svou slitovností, abychom se radovali.
2. čt. - Žid 4,12-13* Boží slovo je neúplatné, pravdivé a proto tak cenné pro člověka. Poskytuje
orientaci, jako nikdo a nic jiného. Je slovem soudu, ve smyslu rozlišení, ale není slovem
usmrcujícím, ale slovem života.
Evangelium - Mk 10,17-30* Život věčný není jen otázkou splnění normy. Jde o svobodu srdce,
v níž je člověk ochoten opustit vlastní svět jistot a opřít se o Boha.

BOHOSLUŽBY OD 11. ŘÍJNA DO 18. ŘÍJNA 2015
NEDĚLE 11. ŘÍJNA
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 12. října
úterý 13. října
středa 14. října

Morkovice

čtvrtek 15. října
sv. Terezie od Ježíše,
panny a učitelky církve
pátek 16. října
sv. Hedviky
sobota 17. října
sv. Ignáce z Antiochie
NEDĚLE 18. ŘÍJNA
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
MISIJNÍ NEDĚLE

Křéby
Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovce

7:30
9:00
10:30
18:30
16:30
9:30
18:30
17:00
18:00
18:00
18:30

_____

___

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Mše svatá
Mše svatá
Za + Vojtěcha Horáka DO a živ. rodinu
Za + Ludvíka Přikryla, rodiče a DO

Mše svatá za farnost
Mše svatá (Domov důchodců)
Za + Markétu Najmanovou, manžela a dvj.rod

Mše svatá
Mše svatá
Adorace
Za + Jarmilu Churou, manžela, dceru, syna,
vnuka a DO
(národní eucharistický kongres – Brno)

7:30 Mše svatá
9:00 Za farnost
10:30 Za + rodiče Morongovy, Koňaříkovy a DO

Ohlášky: * Odjezd autobusu v sobotu 17.10. 2015 na Národní Eucharistický kongres v Brně
bude v 7:15 z náměstí v Morkovicích. Příští neděli bude sbírka na MISIE. Po domluvě bude
náboženství pro 7. – 9. třídu v pátek ve 13:40 v Morkovicích na faře. Nová adresá
internetových stránek farnosti. www.farnost-morkovice.cz
SVĚTEC TÝDNE – sv. Terezie od Ježíše - Narodila se 28.3.
1515, pochází ze šlechtického rodu Cepedú, v Avile ve Španělsku.
Od dětství byla temperamentní a přátelská, milovala romantiku. Po
vstupu do karmelitánského řádu prožila tělesnou i duševní krizi.
Kolem roku 1556 se v jejím srdci rozrostla touha podnikat v
duchovním životě veliké věci. Přestala žít sama pro sebe a místo
jejího "já" zaujal Bůh. Zbavena nejistot nebála se protivenství,
dělala velké pokroky v dokonalosti, měla mystická zjevení. Pro
reformu svého řádu snášela mnoho příkoří. S nezlomným duchem
se stala matkou všech bosých karmelitánů, nezapomínajíc ani na hmotnou stránku toho, co
založila. Sama o sobě řekla: "Terezie bez Boží milosti je jen ubohá, chudá žena. Terezie s Boží
milostí a s mnoha penězi je mocnost." Zanechala naučné spisy stvrzené vlastní zkušeností.
sv. Ignác z Antiochie - Pocházel údajně ze Sýrie a byl učedníkem apoštola Jana, od něho byl
povolán za biskupa v Antiochii. Ve stáři byl odtud dopravován do Říma, aby byl pro svou víru
umučen - předhozen šelmám. Cestou napsal Ignác sedm listů různým církvím, s jejichž
zástupci se setkal, a svým postojem i slovy a především svou láskou vykonal na této "křížové"
cestě velmi mnoho. V listech varoval před gnostickými bludy, vybízel k zachování jednoty pod
vedením biskupů, o církvi použil označení "katolická" jako první a římskou církevní obec
nazval "předsedkyní sboru lásky".

Mše svatá Křéby u Prasklic - úterý 13. října 2015
Zahájení v 16:00 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou bolestného růžence,
procesí na Křéby a mše sv. v 16:30

Hlavní celebrantem je novokněz P. Zdeněk Mlčoch, kaplan v Přerově
Po mši svaté bude udělovat novokněžské požehnání
(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích)
Papež František na zahájení synody: „Zažíváme dnes paradox globalizovaného světa, v němž je
vidět množství luxustních obydlí a mrakodrapů, ale stále méně hřejivost domova a rodiny;
množství ambiciózních projektů, ale málo času na to, abychom prožili to, co se uskutečnilo;
mnoho možností zábavy, ale stále více hlubokého prázdna v srdci; spoustu požitků, ale málo
lásky; mnoho svobody, ale málo autonomie... Stále více je lidí, kteří se cítí sami, ale také těch,
kteří se uzavírají v egoismu, v melancholii, ničivém násilí a v otročení požitkům a bůžku peněz.
A rodina je toho obrazem. Trvalá, věrná, vědomá, pevná a plodná láska je stále častěji
vysmívaná a zahlíží se na ni jako na cosi zastaralého. Zdá se, že právě nejrozvinutější
společnosti mají nejnižší procento porodnosti a nejvyšší procento potratů, rozvodů, sebevražd
a znečištění jako přírodního tak sociálního prostředí.“
Hledáme v Bibli
1. Kolik mužů bylo učedníky vybráno pro jáhenskou službu? (Skutky apoštolů, 6. kapitola)
2. Kolik bytostí se šesti křídly volá bez ustání kolem Božího trůnu „Svatý, svatý, svatý
Hospodin…“? (kniha Zjevení, 4. kapitola )
3. Kolik zlatých náramků dostala Rebeka od Abrahámova služebníka? (1. kniha Mojžíšova,
24. kapitola)

