Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 18. ŘÍJNA 2015
„Nebojte se!
Otevřete, ba přímo rozrazte dokořán brány Kristu!
Otevřete svá srdce, své životy, své pochybnosti,
těžkosti, své radosti a city jeho spásné moci
a dejte mu vstoupit do svých srdcí.
Nebojte se! Kristus ví, co je v člověku.
Jedině on to ví ... !"
„Není míru bez spravedlnosti, není spravedlnosti bez míru. Toto
varování budu neúnavně opakovat těm, kdo z jakéhokoli důvodu
chovají ve svém nitru nenávist, touhu po pomstě a po ničení.“
1. čt. – Iz 53, 10 - 11* Kříž, oběť a vstup do plného světla Božího, to je úděl i šance služebníka,
úděl Ježíše. Každému je nabídnuta tato cesta za Ježíšem, ale pro člověka je dost těžké tuto cestu
pochopit a přijmout.
Žalm 33 * odp. Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.
2. čt. - Žid 4, 14 - 16* Ježíš sestupuje k nám do naší bídy a odtud nás táhne k Otci. Kdo toto na
sobě pocítil, je velmi šťastný.
Evangelium - Mk 10,35-45* Ježíš jde do Jeruzaléma vstříc potupnému ponížení. Učedníci však
zatím stále nechápou, jak dosvědčuje i jejich prosba o čestné místo. A tak Ježíšovi nezbývá, než
je znovu poučit o pravém „žebříčku hodnot“: být tím posledním, sloužit druhým skrze
sebedarování.

BOHOSLUŽBY OD 18. ŘÍJNA DO 25. ŘÍJNA 2015
NEDĚLE 18. ŘÍJNA
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
MISIJNÍ NEDĚLE
pondělí 19. října
úterý 20. října
středa 21. října
bl. Karla Rakouského
čtvrtek 22. října
sv. Jan Pavla II.
pátek 23. října
sobota 24. října
NEDĚLE 25. ŘÍJNA
SLAVNOST POSVĚCENÍ
KOSTELA

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Mše svatá
Za farnost
Za + rodiče Morongovy, Koňaříkovy a DO

Morkovice
Morkovice

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

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovce
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

Mše svatá
Mše svatá
Adorace
Za Oldřicha Štěpánka
Za + Františka Hanáka, manželku a děti
Mše svatá
Mše svatá
Za farnost

Morkovice

Za Boží požehnaní pro rodiny dětí

Mše svatá
Na poděkování za dar života a za Boží ochranu
pro živou rodinu

Ohlášky: * Dnes je misijní neděli a sbírka na MISIE. Děkuji všem, kteří jste se vydali na
Narodní eucharistický kongres do Brna. V sobotu 24.10. v 17:30 je v kostele v Morkovicích
hudební pásmo POPELKA NAZARETSKÁ (vstupné dobrovolné). Ze soboty na neděli se
posouvá čas. Nová adresá internetových stránek farnosti. www.farnost-morkovice.cz
SVĚTEC TÝDNE – bl. Karel Rakouský - Karel l., poslední rakouský císař, český a uherský
král, se narodil 17.8.1887, jako syn arcivévody Otty a Marie Josefy. V roce 1911 uzavřel
sňatek se Zitou Parmskou a po třech letech se stal následníkem trůnu. 21.11.1916 převzal vládu
a stal se vrchním velitelem armády. Císař a jeho žena se snažili zahájit mírová jednání, ale bez
úspěchu. Došlo k rozpadu říše, Maďaři vypověděli vyrovnání a 11.11.1918 se Karel l. vzdal
řízení vládních záležitostí, ale nezřekl se královské koruny. Po vyhlášení republiky se Karel
odmítl vzdát trůnu a musel Rakousko v roce 1919 opustit. Snažil se, ale neúspěšně, převzít
vládu v Uhrách. Poté odcestoval do Madridu, kde žil do konce života. Zemřel 1.4.1922 .
sv. Jan Pavel II. – Narodil se 18. 5. 1920 v polských Wadovic. V Krakově jako dělník prožil
válku, za které se připravoval na kněžství. Jako kněz a doktor teologie vykonával službu
vesnického kaplana. Po necelých 12 letech kněžství byl jmenován biskupem a po dalších 20
letech zvolen papežem. Za charakteristický rys jeho pontifikátu je považována nejen
evangelizace s jeho výzvou "Otevřete brány Kristu, nebojte se!", ale také vřelý vztah k mládeži,
kterou naplňoval novým elánem, i 104 zahraničních apoštolských cest konaných s Janovou
láskou ke Kristu i s Pavlovou horlivostí. Nehleděl na sebe a s odevzdaností Marii se stával
obrazem Kristovy lásky. Zemřel ve věku 84 let.

Život Pána Ježíše Krista z pohledu jeho
matky Marie. Literárně-hudební pásmo
sestavené z úseků jedinečné básně Václava
Renče, prokládané písněmi Víta Petrů.
Radostná píseň „Popelka nazaretská“
vznikla kolem roku 1955 v leopoldovské
věznici. Zde autor, odsouzený na 25 let,
trávil své dny jako vězeň stalinistické zvůle.
Kompozice Popelky o celkovém počtu 1752
veršů byla tvořena i fixována pouze v
paměti. Disponovat tužkou či papírem bylo
vězňům zakázáno. Navzdory tomuto
nařízení byla propašována mimo vězeňské
hradby řada autorových prací na
cigaretových
papírcích
miniaturním
písmem.
Teprve po návratu, v roce 1962, viděl
Václav Renč své vlastní dílo na papíře a
mohl tak učinit korekturu a dát dílu
definitivní podobu.
Hledáme v Bibli
1. Kolik synů se narodilo Josefovi v Egyptě? (1. kniha Mojžíšova, 41. kapitola, 50 verš)
2. Kolik tisíc příslový vyslovilkrál Šalomoun (1. kniha Královská, 5,12)
3. Kolik bratrů měl boháč z příběhu o boháči a Lazarovi (Evangel. Podle Lukáše, 16. kapitola)

