Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 24 . ČERVENCE 2016
Ježíš nejen učí apoštoly modlitbě, ale vysvětluje jim důvěrnost tohoto oslovení Boha.
Hospodin není vzdáleným a chladným Pánem, ale záleží mu na člověku. Avšak pevný a
hluboký vztah se nedá postavit na duchaprázdné „říkance“. Modlitba musí obsahovat srdce
modlícího se, i když slov bude třeba jen pár. Musí obsahovat úsilí, tedy touhu oslovit Pána.
Jestliže lidé umí dávat dobré, jak by nejednal stejně i Bůh! Dává to nejlepší, co má – svého
Svatého ducha. Tento dar otevírá člověku srdce.

1. čt. Gn 18,20-32 – Abrahám žije v Palestině jako kočující cizinec. Dole v pláních kolem
Mrtvého moře žije v Sodomě jeho příbuzný Lot se svojí rodinou. Abrahámovi leží na srdci
jejich záchrana. Bůh Abraháma vyslyšel a nakonec zachraňuje čtyři spravedlivé
Žalm 138* odp. Když jsem volal, Hospodine, vyslyšels mě.
2. čt. - Kol 2,12-14 – Autor listu Kolosanům v druhé kapitole čtenáře povzbuzuje. V druhé
části tohoto textu odkazuje k základní pravdě křesťanství. Vysvětlení smyslu Ježíšovy smrti je
důležitým klíčem i pro nás.
Evangelium - Lk 11,1-13 - Modlitba Páně je v Lukášově podání poněkud jiná než u Matouše.
V modlitbě Páně i v následném vysvětlení je Bůh popisován jako přející a milosrdný, toužící
naplnit naše prosby.

BOHOSLUŽBY OD 24. DO 31. ČERVENCE 2016
7:30 Mše svatá
17. neděle v mezidobí Pačlavice
Prasklice
9:00 Za živé a zemřelé obyvatele Prasklic
24. července
Za Jiřího Skřítka, dvoje rodiče a živou rodinu
Morkovice
10:30
HODY PRASKLICE
pondělí 25. července
sv. Jakuba
úterý 26. července
sv. Jáchyma a Anny
středa 27. července
sv. Gorazda a druhů
čtvrtek 28. července

pátek 29. července
sv. Marty
sobota 30. července

18. neděle v mezidobí
31. července

Morkovice

18:30

Na poděkování za přijatá dobrodiní

Slížany

18:00

Za živé a zemřelé obyvatele Slížan

Morkovice

18:30

Za + rodinu Volkovu

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

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

Mše svatá
Mše svatá
adorace
Za milost poznání a dar víry

kaple.sv.Anny

Lhota
Zdravá Voda
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

17:00 Za živé a zemřelé obyvatele Lhoty
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za Boží požehnání pro rodinu Brablíkovu

Ohlášky: Při mši svaté u kaple ve Slížanech bude sbírka na restaurované sochy sv. Anny a
sv. Jáchyma ze zvoničky ve Slížanech. Oprava jedné stojí 20.000,-Kč. Sochy restaurovala
akademická malířka a restaorátorka paní Dočekalová. Sochy si budete moci prohlédnout
v úterý po mši svaté. Pozvánka na cykopouť - Dne 2. srpna 2016 vyrazí poutníci na kolech z
Francovy Lhoty od domu kardinála Štěpána Trochty do Litoměřic k jeho hrobu. Celková délka
pouti je asi 470 km, cesta je přes Morkovice, Křtiny, Slavkovice, Žďár nad Sázavou, Čihošť,
Kutnou Horu, Starou Boleslav. Informace na faře. Zážitkový tábor pro náctileté od 12. do 17
let v Pačlavicích 21.-25.8.2016 – informace na nástěnce. (přihlášky do konce července)
Prosba z domova důchodců v Pačlavicích - máme tu jednu paní, která by chtěla alespoň
jednou měsíčně navštěvovat místní kostel, používá invalidní vozík, na kterém se sama
nedokáže pohybovat. Potřebujeme jen, aby ji někdo na tomto vozíku zavezl od nás do kostela a
zase zpět.

Poutní mše sv. ke cti sv. Jáchyma a sv. Anny v našich farnostech
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
Sv. Jáchym a Anna - jména rodičů Panny Marie, Jáchyma a Anny, jsou známa z apokryfního
spisu z 2. století, tzv. »protoevangelia podle Jakuba. Podle tradice se sv. Anna narodila v
Betlémě a vzala si Jáchyma z Nazareta; oba pocházeli z Davidova rodu. Spolu s manželem
vychovávala svou dceru Marii k vzornému ctnostnému životu. Rodiče ji ještě jako dítě přivedli
do chrámu a svěřili tamější péči a výchově. Táž tradice říká o
Jáchymovi, že byl pastýřem a vlastnil velká stáda; že však až
do pozdního věku nezplodil potomka. To bylo vykládáno
jako důsledek nepřijetí jeho oběti v chrámě; že v tomto
ohledu postrádal Boží požehnání. Maje na paměti Abraháma,
který obdržel syna v pozdním stáří, rozhodl se Jáchym odejít
do pouště a postit se zde po čtyřicet dní. Zjevil se mu anděl a
sdělil mu budoucí narození dcery. Jáchym se vrátil z pouště
ke své manželce a na cestě se s ní setkal u „Zlaté brány" v
Jeruzalémě.
Bůh mě miluje, a proto se mnou neztrácí trpělivost.
Bůh mě miluje, a proto se mnou nejedná jako s předmětem, kterým lze vlastnit a manipulovat.
Bůh mě miluje, a proto mě nepotřebuje ohromovat svojí božskou velikostí a mocí.
Bůh mě miluje, a proto stojí na mé straně. Chce mě vidět růst a zrát ve své lásce.
Bůh mě miluje, a proto na mě nevylévá svůj hněv za každou maličkou chybu.
Bůh mě miluje, a proto nepočítá mé hříchy, aby mi je při nebližší příležitosti vmetl do tváře.
Bůh mě miluje, a proto jej hluboce bolí, když nejdu po jeho cestách, protože to znamená, že
v něj nemám důvěru a nemiluji ho, jak bych měl.
Bůh mě miluje, a proto je šťastný, když pociťuji jeho sílu a moc, a snáším těžké životní
situace z lásky k jeho jménu.
Bůh mě miluje, a proto má ve mně neustálou důvěru i tehdy, když já sebedůvěru nemám.
Bůh mě miluje, a proto na mě nikdy nezapomíná.
(Bruno Ferrero: Deset slov o víře)

