Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. LISTOPADU 2015
Láska a oddanost v srdci je jedinou platnou obětí u Boha: „Mou obětí,
Bože, je má lítost…“. Lidé obětovali po tisíce let Bohu krvavé i
nekrvavé oběti, ba i lidské oběti. Od Kristova vykoupení platí jen láska a
oddanost srdce – a tyto vlastnosti nacházel Pán především u „malých“
lidí, např. zde u vdovy. „Vdovin haléř“ se stal okřídleným slovem, je
však více, je zároveň příkladem i obžalobou: Příkladem, že vnější čin
oběti či uskutečněného předsevzetí není u Boha rozhodující, nýbrž
rozhoduje jen vůle k dobrému činu, úplná oddaná láska srdce. Je též
obžalobou všech, kteří se spoléhají na pouhé náhražky lásky a chtějí se
vykoupit z povinné lásky několika vnějšími úkony, jež obyčejně skoro
nic nestojí
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. čt. – 1 Král 17,10-16 * Příběh se odehrává v 9. stol. př. Kr. v době, kdy král Achab a jeho
manželka Jezabel zavádí pohanské kulty. Hospodin trestá odpadnutí od víry suchem. Paradoxně
ve vedlejší pohanské zemi žije žena – pohanka, která ctí Hospodina.
Žalm 146 * odp. Duše má, chval Hospodina!
2. čt. - Žid 9,24-28 * List Židům pokračuje ve své argumentaci, která vysvětluje, proč Ježíš
může být knězem přinášejícím oběť za všechny lidi, i když neodpovídá židovským předpisům o
kněžství podle Starého zákona.
Evangelium - Mk 12,38-44 * Tato chudá vdova dala Bohu celý svůj život, celou svoji
budoucnost. To je skutečný akt víry!

Ohlášky: * Od neděle do pátku budu mimo farnost. Kdyby jste potřebovali službu kněze,

obraťte se na P. Radomíra Němečka do farnosti Zdounky tel. 731 621 263. Hody ke cti
sv. Martina v Pačlavicích budou v neděli 15.11. v 9:00
SVĚTEC TÝDNE – sv. Martin - Pocházel z území dnešního Maďarska a jako syn důstojníka
římské posádky začal v Itálii vojenskou kariéru. Jako voják se dostal do Amiens v Galii, kde se
v době svého katechumenátu podělil o svůj důstojnický plášť s chudákem, trpícím nouzí. Po
odchodu z armády žil jako poustevník, stal se knězem a v Ligugé poblíž Poitiers založil
nejstarší klášter. Konal misie i zázraky. V r. 371 se stal biskupem města Tours a apoštolsky
působil v širokém okolí až do 80 let. Sv. Anežka Česká - se narodila asi 20.1. 1211 v Praze,
jako 13. dítě tohoto krále a 9. dítě matky Konstancie Uherské. Pocházela z přemyslovského
rodu v Čechách. Jako královskou dceru ji chtěli několikrát provdat nejen za krále, ale i za
císaře. Ona však dala přednost službě poníženému Kristu a životu v dokonalé chudobě.
Založila špitální bratrstvo, z něhož se díky jí stal řád křižovníků s červenou hvězdou, a první
klášter klarisek v Praze. Po 46 let zde žila jako strážný anděl národa. Jak napsal Jan Pavel II.:
"Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala bezradné a tak byla
schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději." Zemřela s pověstí
svatosti a se svatořečením mohl národ pocítit její přímluvu při osvobození od totalitního
režimu.

ŽEHNÁNÍ KAPLE
SVATÉ ANNY
Dne 8. listopadu 2015 ve 13:30
bude při mši svaté požehnána
nově opravená kaple ve Slížanech

BOHOSLUŽBY OD 8. LISTOPADU DO 15. LISTOPADU 2015
NEDĚLE 8. LISTOPADU
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

pondělí 9. listopadu
Posv. Lateránské baziliky
úterý 10. listopadu
středa 11. listopadu
sv. Martina
čtvrtek 12. listopadu
sv. Josafata
pátek 13. listopadusv.
sv. Anežky České
sobota 14. listopadu
NEDĚLE 15. LISTOPADU
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
HODY V PAČLAVICÍCH

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Slížany
---

7:30
9:00
10:30
13:30
---

Mše svatá
Mše svatá
Za živou a + rod. Štěpánkovu a Krejčířovu a DO

Za živé a zemřelé obyvatele Slížan

--Pačlavice

--17:00

Mše svatá

Morkovice

18:00

Adorace

Morkovce

17:30

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Na poděkování Bohu za společný život v
manželství
Za + P. Aloise Ženčáka, sestru a DO

8:00
7:30 Mše svatá
9:00 Za farnost
10:30 Mše svatá

Kaple sv. Anny byla postavena v roce 1848, na paměť zrušení roboty císařským patentem
Ferdinanda I. Stojí na hranicích katastrálních území Slížany a Zborovice. Přestože má
malou nadmořskou výšku, jen necelých 340 m.n.m., je viditelná z širokého okolí. V roce
1872 byla střecha kaple oplechována a při této příležitosti byla do střešní báně na kapli
vložena pamětní listina. V listině byly vzpomenuty historické důvody postavení kaple a
dvě důležité historické události, které se staly v okolí Slížan. První vzpomenutou událostí
bylo vypuknutí cholerové epidémie ve Sližanech, při níž zemřelo 83 lidí. Druhou pak
připomenutí 15. července 1866, kdy se u Tovačova odehrála bitva rakouského a pruského
vojska. Listina byla nalezena v roce 1927 při opravě střechy. Nyní byla kaple znovu
opravena za přispění ministerstva pro místní rozvoj a města Morkovice - Slížany
Hledáme v Bibli
1. Kolik bylo hodin, když se Ježíš setkal se dvěma učedníky a pozval je k sobě (Jan 1,39)
2. Kolik set let žil ještě Adam po narození Šéta? (1. Mojžíšova 5,4)
3. Kolik stanů chtěl Petr postavit na hoře, kde došlo k Ježíšovu proměnění?
(Matouš 17. kap.)

