Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
20. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 14 . SRPNA 2016
Oheň jsem přišel vrhnout na zem… Ježíš chce, aby v nás vzplanul jeho oheň.
My si pod pojmem křest představíme „obmytí vodou“, či „ponoření do vody“. A na otázku:
„Co se při křtu stává?“, odpovídáme: „Obmytí od hříchu.“ Ano, to také. Křest je však
především účastí na Kristově smrti. „Všichni, kteří jsme byli křtem ponořeni v Krista
Ježíše, byli jsme tím křtem ponořeni do jeho smrti (Řím 6,3). Tak jako smrt mění kvalitu a
způsob prožívání vztahů (s otcem, matkou, dětmi, bratry, sestrami... se všemi a ve všem),
tak i křest musí nevyhnutelně změnit způsob prožívání všech vztahů tak, aby odpovídaly
Kristově logice a nejen přirozené logice pokrevního příbuzenstva..

1. čt. Jer 38,4-6.8-10 – Jeruzalém je po dvacet let sužován Babyloňany. Pak přitáhne obrovská
armáda krále Nabuchodonosora a rok obléhá Jeruzalém (587 př. Kr.). Prorok Jeremiáš ví, že
jediná záchrana je vzdát se, a veřejně to hlásá. To ale vládní úředníci nechtějí slyšet!
Žalm 40* odp. Hospodine, na pomoc mi pospěš!
2. čt. - Žid 12,1-4 – Ježíš jako pravý velekněz stojí přímo před Otcem a přimlouvá se za nás.
To odstraňuje všechny překážky v cestě za Bohem.
Evangelium - Lk 12,49-53 - Ježíšovo poslání není uhladit stávající poměry, ale přináší něco
zcela radikálně nového, co i v jediné rodině někdo přijme a jiný nikoli.

BOHOSLUŽBY OD 14. DO 21. SRPNA 2016
7:30 Mše svatá
20. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
14. srpna
Morkovice

10:30 Na poděkování za Boží Požeh. živ. rodinu

pondělí 15. srpna
Slavnost Nanebevzetí
Panny Marie
úterý 16. srpna

Pačlavice
Morkovice

17:00
18:30

-----

----

středa 17. srpna

Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

9:30
18:30
18:00
18:00
18:30
8:00

čtvrtek 18. srpna
pátek 19. srpna
sobota 20. srpna
sv. Bernarda

21. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
21. srpna

Morkovice

Mše svatá
Na poděkování za dar života s prosbou
o dar Zdraví

Mše svatá
Za B.P. a ochranu P.Marie pro r. Kunetkovu

Mše svatá
adorace
Za+Františka Hrabánka, 2 syny a ž. rod.
Za + Andělu Hanákovu, manžela a rodiče

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za+Marii Novákovu a za živ. a+ r.Bačovu

Ohlášky: Příští neděli je sbírka na opravy kostela. Farní pouť na Svatý Hostýn je v 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
dnešní neděle 14.5. v sakristii a nebo u Jany Zdražilové. Od pondělí 29.8. do středy 31.8.
pojedeme s ministranty na výlet do Prahy. Budeme ubytováni v poutním domě kláštera
Benediktinek u kostela Panny Marie Vítězné na Bílé hoře.

V pondělí 22. srpna je svátek Panny Marie Královny
Pouť Na Jezírku
v 17:00 růženec, 17:30 mše svatá
Slavnost Nanebevzetí Panny Marie je korunou všech
církevních mariánských slavností. Snad je nejstarším
mariánským svátkem vůbec. Vyskytuje se dávno před
sněmem chalcedonským (451) a efeským (431). V polovici
srpna slaví se na východě i na západě od doby Řehoře
Velikého. Podle Nicefora nařídil císař Mauricius (582-602),
aby se slavnost Nanebevzetí Panny Marie slavila na východě
15. srpna. Jsou to vlastně nebeské narozeniny (dies natalis)
Panny Marie. V liturgii slaví se tímto svátkem především
památka smrti Matky Boží (odtud starobylé názvy: usnutí,
odpočinutí, úmrtní den Panny Marie). Poněvadž smrtí Panny
Marie započala nebeská oslava duše její, slaví liturgie vstup
Matky Páně do slávy nebeské. Nemyslí však při tom jen na
nanebevzetí duše, nýbrž i přesvatého těla, které po smrti
bylo vzkříšeno a s oslavenou duší v slávě nebeské spojeno.
Papež požádal o odpuštění ženy nucené k prostituci:
V rámci „Pátků milosrdenství“ Svatý otec navštívil římský dům „Komunity papeže Jana
XXIII“, kterou v sedmdesátých letech minulého století založil italský kněz don Oreste Benzi.
Tento muž, věnoval celý svůj život lidem na okraji společnosti. Petrův nástupce se v římském
azylovém domě setkal s dvaceti ženami, kterým se podařilo vymanit ze spirály obchodu s lidmi
a z prostituce. Šest jich pochází z Rumunska, čtyři z Albánie, sedm z Nigérie a další tři z
Tuniska, Itálie a Ukrajiny. Jejich průměrný věk je 30 let. Všechny se staly obětí těžkého
fyzického násilí a žijí pod zvláštní ochranou. Páteční gesto papeže Františka je dalším apelem
na svědomí ve věci boje proti obchodu s lidmi, který Svatý otec opakovaně definoval jako
„zločin proti lidskosti“ a „ránu na těle současného lidstva a na Kristově těle“. Komunita
pracuje prostřednictvím 21 pouličních jednotek a zhruba čtyř stovek programů, které těmto
ženám poskytují péči a ochranu. Za pětadvacet let služby v rámci tohoto projektu opustilo ulici
více než 7000 žen, které se vrátily do normálního života. Naplňuje tak slova svého zakladatele,
dona Benziho, který říkával: “Žádná žena se nerodí prostitutkou, ale vždy je tu někdo, kdo ji k
tomu přiměje”.
Papež František se v domě Svaté Marty sešel s 21 syrskými uprchlíky, kteří díky jeho pomoci
získali útočiště v Římě. Popovídal s nimi o jejich nových začátcích v Itálii a dětem rozdal
dárky. Mluvčí Svatého stolce Greg Burge řekl, že s papežem hovořili jak dospělí, tak děti
především o tom, jak probíhá začátek jejich nového života v Itálii. „Děti daly Svatému otci
sbírku svých kreseb a papež jim na oplátku věnovat hračky a další dárky,“ uvedl.

