Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
19. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 7 . ČERVENCE 2016
„Prodejte svůj majetek…“ Je něco takového vůbec rozumné? Je dobré připomenout,
že souvislost evangelijní perikopy sahá na začátek 12. kapitoly. Ježíš vyzval učedníky
ke statečnému vyznání, i když to bude znamenat ohrožení. Středem dnešního
evangelijního úryvku je věta: „Kde je váš poklad, tam bude i vaše srdce.“ Ježíšovi
nejde tolik o absolutní zřeknutí se hmotného zajištění, spíše o závislost na majetku,
která zcela spoutá a znemožní žít pro Boha. Správně pojaté bohatství slouží a
nezotročuje. Úryvek je tak důležitým příspěvkem k diskusi o sociální spravedlnosti.
1. čt. Mdr 18,6-9– Izraelci (text je označuje jako „děti“) se spolehli na Boží zaslíbení a
obětovali beránky na Hospodinův příkaz. To je zachránilo.
Žalm 33* odp. Blaze lidu, který si Hospodin vyvolil za svůj majetek.
2. čt. - Žid 11,1-2.8-19– Praktická část listu podtrhující význam víry pro naši záchranu. Náš
text je skvělou definicí podloženou následnými příklady víry různých osobností historie Izraele.
Evangelium - Lk 12,32-48 - Ježíšova slova jsou nejprve obecná a platná pro všechny
učedníky: učedník totiž neví, kdy se Pán vrátí, a proto má být stále připravený. Tato obecná
napomenutí však vyústí v konkrétnější aplikaci na vedoucí společenství: komu Bůh mnoho
svěřil, od toho bude víc vyžadovat.

BOHOSLUŽBY OD 7. DO 14. SRPNA 2016
7:30 Mše svatá
19. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
7. srpna
Morkovice

pondělí 8. srpna
sv. Dominika
úterý 9. srpna
sv. Terezie Benedikty
středa 10. srpna
sv. Vavřince
čtvrtek 11. srpna
sv. Kláry
pátek 12. srpna
sobota 13. srpna
Panny Marie

10:30 Na poděkování za Boží Požeh. a ochranu

Morkovice

18:30

-----

----

Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Křéby

9:30
18:30
15:00
18:00
18:00
18:30
18:00

19. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
14. srpna

Morkovice

Na poděkování za dar křtu a života
s prosbou o B. požehnání a ochranu

Mše svatá (domov důchodců)
Za Jan Romana a rodiče z obou stran
Pohřeb paní Jiřiny Šiblové
Mše svatá
adorace
Za + Lubomíra Pátíka a za živ. a + rodinu
Za poutníky a farníky

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Na poděkování za Boží Požeh. živ. rodinu

Ohlášky: v pátek 12.8. navštívím nemocné. 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.) Tábor v Pačlavicích (21.-25.8.2016) zaplaťte do příští
neděle 14.5. v sakristii a nebo u Jany Zdražilové.
Mše svatá Křéby u Prasklic - sobota 13. srpna 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)

sv. Terezie Benedikta od Kříže (Edita Stein)
Pocházela z Breslau. Ve 14 letech opustila víru židovských rodičů.
Studovala na dvou universitách a dosáhla doktorátu z filosofie. Pak
prošla konverzí a po přijetí křtu v roce 1922 učila asi 10 let u
dominikánek při klášteru sv. Magdalény. V roce 1934 vstoupila ke
karmelitkám v Kolíně-Lindenthalu, kde 15. 4. 1938 složila sliby. Z
důvodu pronásledování židů v Německu, odešla na konci roku 1938 do
holandského kláštera v Echtu. Odtud byla gestapem transportována do
plynové komory koncentračního tábora v Osvětimi-Březince, kde ona i
její sestra odevzdaly svůj život Bohu jako oběť za svůj lid.

Papež pozdravil první olympijské družstvo uprchlíků
„Drazí bratři, zdravím vás a přeji úspěch při olympijském
klání. Ať se odvaha a síla, které si nesete v nitru, mohou
skrze olympijské hry stát voláním bratrství a pokoje. Kéž
vaším prostřednictvím lidstvo pochopí, že je mír možný a že
mírem můžeme vše získat, kdežto válkou vše ztratit. Toužím
po tom, aby vaše svědectví bylo prospěšné nám všem. Modlím se za vás a prosím,
abyste se za mne modlili.“
Krátký papežův list nese vlastnoruční podpis: Bratrsky, František.
Družstvo uprchlíků kráčelo při slavnostním zahájení pod jedinou olympijskou vlajkou
šest mužů a čtyři ženy – dva syrští a šest sportovců z Etiopie a Jižního Súdánu. Mluví
různými jazyky, ale zastupují více než šedesátimilionový zástup, který spojuje bolest z
násilí a pronásledování ve výchozí zemi a naděje na nové útočiště. Jejich vyslání na
olympijské hry je bezprecedentní a má být znamením podpory pro uprchlíky po celém
světě.
Sbírky v červenci 2016
Morkovice
Pačlavice
neděle 3. 7.
3.867,2.722,neděle 10. 7. 4.027,- + 2.065,2.475,sbírka - neděle 17. 7.
7.504,6.688,neděle 24. 7.
4.984,1.698,neděle 31.7.
4.878,Lhota 795,- + 2.806,Sbírku u kaple sv. Anny ve Slížanech na restaurování soch 3.640,-

Prasklice
2.725,2.975,2.995,- + Kř. 1.266,2.892,1.156,-

