Hlas od Jordánu

Ohlášky:. Zážitkový tábor pro náctileté od 12. do 17 let v Pačlavicích 21.-25.8.2016 –
informace na nástěnce. (přihlášky do konce července)

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

Mše svatá Křéby u Prasklic - středa 13. července 2016
Zahájení v 17:30 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou růžence,
procesí na Křéby a mše sv. v 18:00
(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích)

15. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 10 . ČERVENCE 2016
Ježíš, je pravý milosrdný Samaritán
Pán nepodal přikázání lásky pouze slovy, nýbrž žil je svým životem od vtělení „pro naši spásu“
až po smrt na kříži z lásky k nám. Nenechal ležet lidstvo v polomrtvém stavu u cesty, nýbrž
vydal se z nebeské nádhery na cestu pozemskou pouští, sklonil se jako milosrdný Samaritán ke
zraněnému lidstvu, léčí rány hříchů olejem a vínem svátostí, přivádí nemocné lidstvo do
pohostinného domu církve, nařídil církvi, aby se starala o zraněné, zaplatil svou krví za jejich
uzdravení a přislíbil, že uvede při své návratu na konci časů všechno do pořádku. Proto je
pochopitelný zásadní požadavek Páně, abychom se snažili o blíženeckou lásku jako o
následování Páně.

1. čt. Dt 30,10-14 – Mojžíš činí poslední shrnutí celého učení Tóry a zároveň volá lid k
rozhodnutí, zda toto učení přijme. Ocitáme se v okamžiku slavnostního slibu.
Žalm 69* odp. Hledejte, ubožáci, Hospodina, a pookřejete v srdci.
2. čt. - Kol 1,15-20 – Následující čtyři týdny budeme číst list Kolosanům. Zahajujeme
hymnem, který obsahuje řadu zásadních konstatování – kým Ježíš je a jakou roli hraje v naší
víře. Tento text lze přirovnat k vyznání víry prvních křesťanů.
Evangelium - Lk 10,25-37 - Otázka je stále stejná: Jak to udělat, abychom byli zachráněni?
Ježíš boří bariéry před-stav, neboť Samaritán je v očích Izraelity nejen pohan, ale i odpadlík.

BOHOSLUŽBY OD 10. DO 17. ČERVENCE 2016
7:30 Mše svatá
15. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
10. července
pondělí 11. července
sv. Benedikta
úterý 12. července
středa 13. července
čtvrtek 14. července
pátek 15. července
sv. Bonaventury
sobota 16. července
P. Marie Karmelské

Morkovice

10:30 Za Marii Bakalíkovu a za živou a + rodinu

Morkovice

18:30

Za živou a + rodinu Okálovu

Morkovice
Pačlavice
Křéby
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

7:00
9:30
18:00
17:00
18:30
18:30

Mše svatá
Mše svatá (domov důchodců)
Za farníky a poutníky
Mše svatá
Na poděkování P.B. za přijatá dobrodiní
Za+rodinu Hlaváčovu, Kopečnou a za živ. r.

Morkovice

11:00 svatba - Jaromír Motal a Petra Žáková

16. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
17. července

Morkovice

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Na poděk.za dar víry s prosbou za + r. Urbanovu

A kdo je můj bližní? Pán Ježíš odpovídá jednoznačně:
Každý. A aby to upřesnil, říká: Každý, kdo potřebuje pomoc –
ten je zvlášť bližní. Pán to dokumentuje na tehdejším
nejpříkřejším rozporu: Žid a Samaritán. Možná, že často ani
my nestojíme před tak ostrým protikladem. Jak však často
přemýšlíme my? Ano, každý je bližní, ale ten je méně bližní a
ten je více bližní. A co určuje tuto škálu méně-více? Náš
osobní vztah libosti, sympatie?
Buďme více upřímní a dejme Pánu své myšlenky dotýkající se
vztahů. Kolik je v těchto myšlenkách zahanbujícího! Jak se od
některých bližních v mysli odvracíme. Kolik máme nechuti a
odporu! Jaké pocity nepřízně! Nezahanbují nás někdy
nevěřící?
Pán ukazuje nezbytnost pomoci oloupenému, raněnému a bezmocnému. Tou nejmenší
bídou je být oloupený o peníze; ležet jen tak fyzicky potlučený. Kolik je kolem nás lidí
duchovně přepadených, ožebračených o milost, v ranách hříchů?
Ježíšovi nestačí jen správná zákoníkova odpověď. Po zákoníkovi žádá nejen správný
úsudek, ale aby šel a jednal podobně. To je krásné, vznešené a svaté. Láska je ve
skutcích, ne ve slovech.
Modlitba před dovolenou
Pane, Tys dovedl zavést své učedníky do ústraní, aby si odpočinuli.
V mlčení, tichu a samotě jsi hledal odpočinek pro sebe i pro druhé.
Máme před sebou dovolenou, Pane.
Pomoz nám Ty sám, abychom dokázali dobře využít tohoto času svého odpočinku.
Dovedeme urazit stovky, tisíce kilometrů, abychom se mohli pochlubit, kde až jsme byli
a co všechno jsme viděli...
Rádi bychom stihli za několik dní své dovolené všechno, co jsme nestačili udělat během
roku doma, na chatě, chtěli bychom se více věnovat i svým oblíbeným "koníčkům"...
Chtěli bychom toho stihnout mnoho, Pane.
Pomoz nám nepodlehnout tomuto pokušení!
Především dej, abychom Tě zkusili hledat, objevovat, setkávat se s Tebou!
Ať dovedeme být v tichu před Tebou a naslouchat!
Ať dokážeme využít doby své dovolené k tomu,abychom tváří v tvář Tobě samému,
Pane, dovedli zvážit a zhodnotit uplynulý rok, svůj život, svou práci, své jednání,
svůj vztah k nejbližším, k rodičům, k manželce, manželovi, dětem, přátelům, sourozencům...
svoji lásku k Tobě, sílu své víry, životnost své naděje a důvěry,
že Ty sám mi ukážeš mé prázdninové cesty...!

