Hlas od Jordánu

Ohlášky: DNES 17. ČERVENCE JE SBÍRKA NA FARNOST. Příští neděli bude mše sv.
v Pačlavicích v 7:30 a v Prasklicích v 9:00. 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

Poutní mše sv. ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny v našich farnostech

16. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 17 . ČERVENCE 2016
Domácí konflikt znají asi všichni, zvláště mezi sourozenci. Ale výjimku netvoří ani
partneři či prarodiče vůči svým dospělým dětem. Ježíš ale nechce řešit malicherný
spor! Jeho reakce má několik rovin. Předně se nenechá vtáhnout do otázky rozdělení
kompetencí nebo větší či menší lenosti jedné či druhé sestry. Nenabádá k lenivosti!
Reaguje na náš běžný život, v němž mnohem častěji vůbec Bohu nenasloucháme a
rovnou jednáme. Maria se tak stane vzorem správného postupu: Naslouchejte Bohu a
pak jděte a jednejte.
1. čt. Gn 18,1-10a – Příběh spadá asi do 19. stol. př. Kr. Abrahám již dlouhou dobu čeká na
splnění Božího zaslíbení, na syna. Přichází tajemní poutníci. Bůh v SZ nepřichází sám v podobě
člověka, ale jako posel (anděl).
Žalm 15* odp. Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?
2. čt. - Kol 1,24-28 – Důležitá je souvislost úryvku. V předchozím textu zaznělo: „I vás Kristus
smířil, když podstoupil smrt, aby vás přivedl před Boha svaté…“
Evangelium - Lk 10,38-42 - U Marie a Marty je Ježíš vítán, je přijat jako prorok. Zápletka je
postavena na dvojím nevhodném jednání: ženy v domě mají obsluhovat hosta (Marie poruší) a
domácí spory nemá řešit vzácný host (poruší Marta).

BOHOSLUŽBY OD 17. DO 24. ČERVENCE 2016
7:30 Mše svatá
16. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
17. července
pondělí 18. července
úterý 19. července
středa 20. července
čtvrtek 21. července

pátek 22. července
sv. Marie Magdalény
sobota 23. července
sv. Brigity

Morkovice

10:30 Na poděk.za dar víry s prosbou za + r. Urbanovu

Morkovice

14:30
18:30
18:30
17:00
18:00
18:00
18:30

Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

17. neděle v mezidobí Pačlavice
Prasklice
24. července
Morkovice
HODY PRASKLICE

Pohřeb pana Jaroslava Štěpánka
Za živ a + rodinu Blešovu a Remešovu
Na poděk. Pánu Bohu za dar života a povolání

Mše svatá
Mše svatá
adorace
Za + Jiřinu Tesařovu a manžela

8:00 Za + světlanu Morongovu a DO
7:30 Mše svatá
9:00 Za živé a zemřelé obyvatele Prasklic
10:30 Za Jiřího Skřítka, dvoje rodiče a živou rodinu

V NEDĚLI 24. ČERVENCE HODY V PRASKLICÍCH
V 9:00 hodová mše sv. ve farním kostele za živé a + občany a farníky z Prasklic
V úterý 26. července - v 18:00 mše sv. u kaple sv. Anny ve Slížanech
Zdravá Voda ve Lhotě - v sobotu 30. července mše sv. v 17:00
Podle Písma byla svatá Marie Magdaléna ženou, ze které Ježíš
„vyhnal sedm zlých duchů“. Doprovázela Krista na jeho cestách a
následovala jej až ke kříži. V zahradě, v níž bylo uloženo Ježíšovo
tělo, se s Pánem setkala po jeho vzkříšení. Západní tradice,
zejména od Řehoře Velikého, často identifikovala Marii
Magdalskou se sestrou Lazara a Marty z Betánie.
Papež František rozhodl o povýšení památky svaté Marie
Magdalény na svátek v kontextu Svatého roku milosrdenství,
aby poukázal „na důležitost této ženy, která projevila velkou lásku
a byla Kristem tak milovaná.“ Komentář k dekretu poukazuje na
kontrast mezi Evou, ženou ze zahrady ráje, a Marií Magdalskou
ze zahrady zmrtvýchvstání: první vnesla smrt do světa, v němž vládl život, druhá hlásala
život od místa smrti (hrob). Výzva, s níž se Ježíš k Magdaléně obrátil po svém vzkříšení
(„Nedotýkej se mě“), je apelem na celou církev, aby nehledala lidské jistoty a pocty, nýbrž
víru v živého a vzkříšeného Krista. „Je správné, aby měla připomínka této ženy stejný
stupeň slavení, jaký byl dán ve Všeobecném římském kalendáři apoštolům, a aby se
zdůraznilo zvláštní poslání této ženy, která je příkladem a modelem pro každou ženu
v církvi,“
Svatá Brigita, řeholnice, patronka Evropy. Narodila se 7. X. 1303 ve Finstadu u
Uppsaly ve Švédsku. Pocházela z rodiny spřízněné se švédským královským rodem. Už ve
třinácti letech byla provdána; měla osm dětí, mezi nimi
i budoucí sv. Kateřinu Švédskou. Stala se františkánskou
terciářkou a po smrti manžela žila asketickým životem. Dala
podnět k založení řádu, který nese její jméno. Ve svých
spisech vyprávěla o svých mystických zážitcích a viděních.
V roce 1349 odešla do Říma, kde se setkala (1368) s císařem
Karlem IV. a papežem Urbanem V.; snažila se přemluvit
papeže, aby se přestěhoval z Avignonu do Říma. Zemřela 23.
VII. 1373 v Římě a její tělo bylo převezeno do švédské
Vadsteny a tam pohřbeno. Za svatou byla prohlášena v roce
1391. Papež Jan Pavel II. ji apoštolským listem Spolupatronky
Evropy (Spes aedificandi) z 1. října 1999 vyhlásil spolu se
svatou Kateřinou Sienskou a svatou Benediktou od Kříže za
spolupatronku Evropy.

