Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
18. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 31 . ČERVENCE 2016
Spory o majetek nejsou jen teorií patřící do starověku. Kolik lidských vztahů zničily
spory o majetek! Často jde o závist vůči druhým, protože mají více než my. Je pravda,
že spravedlnost v tomto světě nebude nikdy dokonalá.
Avšak „mít“ ještě neznamená „být šťastný“, jak říká Ježíš:
„…jeho život není zajištěn tím, co má.“ Nejde tu o
absolutní odmítnutí majetku, ke hmotnému světu patří i
hmotné zajištění. Ale jde o strach z hmotné nouze, který
člověka zaslepí. Ve skutečnosti zakusí mnohem větší nouzi
ti, kteří zničili vztahy a vposledku ztratili vlastní srdce.
1. čt. Kaz 1,2; 2,21-23 – Kniha Kazatel - lze ji vnímat jako zcela skeptickou. Ale
můžeme ji vidět také jako velmi realistický pohled na život. Celou knihu prostupuje
výzva užívat tento život k dobru a nevkládat naděje do snů a iluzí.
Žalm 90* odp. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
2. čt. - Kol 3,1-5.9-11 –List Kolosanům zdůrazňuje zbudování osobní víry na Kristu a
nikoli na mystickém poznání, ezoterice či nařízeních Zákona.
Evangelium - Lk 12,13-21 - Ježíš se nenechává vtáhnout do rodinného sporu, ale
otvírá zásadní otázku naší závislosti na majetku. K porozumění textu - „Neboť kde je
váš poklad, tam bude i vaše srdce.“

BOHOSLUŽBY OD 31. ČERVENCE DO 7. SRPNA 2016
7:30 Mše svatá
18. neděle v mezidobí Pačlavice
Prasklice
9:00 Mše svatá
31. července
Morkovice

pondělí 1. srpna
sv. Alfonsa z Liguori
úterý 2. srpna
středa 3. srpna
čtvrtek 4. srpna
sv. Jana M. Vianneye
pátek 5. srpna
sobota 6. srpna
PROMĚMĚNÍ PÁNĚ

10:30 Za Boží požehnání pro rodinu Brablíkovu

Morkovice

18:30

Morkovice
--Morkovice

7:30
--18:00

--Morkovice

--18:30 Za + Marii Dopitovu, manžela a děti

19. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
7. srpna

Morkovice

Za Boží ochranu a pomoc pro rodinu
Vrbovu a Dostálovu
Mše svatá
adorace

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Na poděkování za Boží Požeh. a ochranu

Ohlášky: Pozvánka na cyklopouť - 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. 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. Farní
pouť na Svatý Hostýn je plánována na sobotu 27.8. (přihlásit se můžete u paní Gremlicové Cena 150,- Kč za dospělého, za dítě a studenty 80,-. Děti do 10 let zdarma.)
Sv. Jan Maria Vianney - Vyrostl za Francouzské revoluce v
Dardilly u Lyonu a přes mnohé nesnáze se stal knězem díky
pomoci faráře z blízké Ecully, u nějž pak působil. Poté dostal
zanedbanou farnost v Arsu. Obrácení farníků dosáhl tím, že se za
ně před svatostánkem denně dlouho modlil, postil a uléhal v noci k
spánku jen na tři hodiny. První přišli ze zvědavosti, ale když viděli
jak klečí, poklekli. Když slyšeli, jak dojemně se modlí, začali se
modlit s ním. Ars se pak stal nejzbožnější obcí v kraji a po 10
letech cílem poutníků z celé Francie. Jan Vianney nedbal na
vyčerpání a zpovídal až 14 hodin denně. Arským rozdavatelem
světla víry zůstal až do smrti.
Papež František v Polsku
Čenstochová - „Existuje-li nějaká lidská sláva, nějaká naše zásluha na plnosti času, pak je to
Matka Boží.“
Přivítání účastníků Světového setkání mládeže v Krakově – „Církev na vás dnes hledí a
chce se od vás učit, aby obnovila svoji důvěru v Otcovo Milosrdenství, které má stále mladou
tvář a nepřestává nás vybízet k účasti na Jeho království. Znám nadšení, které vkládáte do
svého poslání, a dovolím si opakovat: milosrdenství má vždycky mladou tvář. Slitovné srdce má
totiž odvahu vzdát se pohodlí; slitovné srdce dovede být útočištěm těch, kdo nikdy neměli
domov anebo jej ztratili, umí vytvářet prostředí domova a rodiny pro ty, kdo museli emigrovat,
je schopno něhy a soucitu.“
Osvětim - papež napsal do knihy památníku: »Pane, měj slitování nad svým lidem. Pane,
odpusť tak mnoho ukrutnosti.«
Návštěva pediatrická nemocnice - „Přál bych si, abychom jako křesťané uměli být nablízku
nemocným na způsob Ježíšův, tedy tiše, s pohlazením a v modlitbě.“
Pobožnost Křížové cesta - Kde je Bůh, je-li ve světě zlo, existují-li hladoví, žíznící,
bezdomovci, uprchlíci a utečenci? Kde je Bůh, když nevinní lidé umírají násilím, terorismem a
válkami? Nebo když jsou děti zneužívány a ponižovány a trpí vážnými patologiemi? Kde je Bůh
ve vztahu k těm, kdo strádají na duši a trápí je pochybnosti? Existují otázky, na které lidské
odpovědi neexistují. Můžeme jenom hledět na Ježíše a ptát se Jej. A Ježíšova
odpověď zní: „Bůh je v nich“. Ježíš je v nich, trpí v nich a je s každým
hluboce sjednocen. Je s nimi sjednocen natolik, že tvoří takřka „jedno tělo.“
Modlitební vigilie Světového setkání mládeže - Na prostranství Campus
Misericordiae se sešlo 1 milion 600 lidí na. „ My dospělí dnes potřebujeme
vás, abyste nás učili žít v různosti a dialogu, sdílet multikulturnost nikoli
jako hrozbu, ale jako příležitost: mějte odvahu nás učit, že je snadnější
budovat mosty než zdi!“

