Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
21. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 21 . SRPNA 2016
Možná vás také napadly otázky: Kolik lidí bude spaseno? Budou v této skupině i moji
nejbližší? Starost o spásu je však častokrát vytěsňována z života, odsunuta na stáří a
překryta pozemskými starostmi.
Ježíš ukazuje na to, co je třeba konat. Již od začátku života je třeba směřovat k Bohu. Není
možné nejprve vést život podle své libosti a nebýt připraven. My nejsme těmi, kdo zavřou
dveře. Dveře vedoucí ke spáse budou zavřeny Pánem. Na tento okamžik musíme být stále
připraveni.

1. čt. Iz 66,18-21 – Zaslíbení Hospodinovy spásy nejen pro Izrael, ale pro všechny národy! To
je do té doby v Izraeli nezvyklé téma! Předchází mu však trest pro všechny, kteří jednají
nečistě.
Žalm 117* odp. Jděte do celého světa a hlásejte evangelium.
2. čt. - Žid 12,5-7.11-13- Z kontextu listu je zřejmé, jak moc autorovi leží na srdci posluchači.
Nyní je povzbuzuje k vytrvalosti a burcuje k odvaze všemožnými cestami včetně tohoto textu.
Evangelium - Lk 13,22-30 - Sledujeme Ježíše na poslední cestě do Jeruzaléma, kde ho čekají
události Velikonoc. Pán v našem textu neodpoví na otázku přímo, ale motivuje posluchače
k jednání. Je důležité zaslechnout i důležitá slova na závěr - o záchraně pohanů.

BOHOSLUŽBY OD 21. DO 28. SRPNA 2016
7:30 Mše svatá
21. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
21. srpna
Morkovice

pondělí 22. srpna
Panny Marie Královny
úterý 23. srpna

Jezírko

středa 24. srpna
sv. Bartoloměje
čtvrtek 25. srpna
pátek 26. srpna
sobota 27. srpna
sv. Moniky

10:30 Za+Marii Novákovu a za živ. a+ r.Bačovu
růženec
Za dar zdraví pro nemocnou osobu

-----

17:00
17:30
----

Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
-----

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

Mše svatá
Za + Jaromíra Štěpánka, rodiče a DO
Mše svatá
adorace
Za + manžela a živou rodinu
(pouť na Svatý Hostýn)

22. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
28. srpna

Morkovice

7:30 Za farnost
9:00 Mše svatá
10:30 Za+Růženu Štěpánkovu, manžela a živ. r.

Ohlášky: Dnes je sbírka na opravy kostela. Farní pouť na Svatý Hostýn je v sobotu 27.8.
Připojíme se k poutníkům, kteří budou na Svatém Hostýně. Odjezd autobusu: Lhota
7:15,Pačlavice, Prasklice, Morkovice v 7:30. Odjezd ze Svatého Hostýna v 16:00.
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.
Pouti rodin na Svatém Hostýně - sobota 27. 8. 2016
Nejen děkovat Matce Boží za ochranu a pomoc o
prázdninách a prosit o milosti pro školní rok, ale také
putovat k bráně Svatého roku milosrdenství. Mši svatou
bude celebrovat arcibiskup Jan Graubner.
PROGRAM:
Mše svatá začne v 10.15 hodin na venkovním pódiu.
Odpoledne bude následovat možnost vybrat si libovolnou
akci z programu pro rodiny: ten ve 12.50 hodin nabídne loutkové divadlo Dana Taraby
pro děti, ve 13.00 hodin přednášku arcibiskupa Graubnera pro rodiče a prarodiče a ve
14.15 hodin přednášku P. Pavla Šupola o moderní hudbě pro náctileté.
Ve 14.00 hodin bude také zahájena „Cesta pro rodiny“ s průchodem Svaté brány a
otevřou se stanoviště s hrami a soutěžemi pro děti na téma skutky milosrdenství. Na
15. hodinu je pak plánována modlitba růžence nejen pro prarodiče a v 15.30 hodin
začne adorace dětí a rodičů.

V pondělí 22. srpna je svátek Panny Marie Královny
Pouť Na Jezírku
v 17:00 růženec, 17:30 mše svatá
PANNA MARIA KRÁLOVNA: Připomínáme si slova II. vatikánského koncilu:
"Maria byla vzata do nebeské slávy a povýšena od Pána za Královnu celého
tvorstva." (LG 51) Na Pannu Marii jsou vztahována slova žalmu "V plné kráse
vstupuje královská dcera, její šat je protkán zlatem" Papež Pius XII. v souvislosti se
zavedením svátku prohlásil: "Maria je Královna především pro velikost své duše o
pro vznešenost darů, kterých se jí od Boha dostalo. Stále štědře rozdává poklady své
lásky a své starostlivé mateřské pozornosti sklíčenému a zoufalému lidstvu."
Vážení rodičové: přihlaste své děti do výuky náboženství, která probíhá na ZŠ v
Morkovicích. Vyplněné přihlášky odevzdejte do 30. srpna 2016 v sakristii nebo na
faře.
PŘIHLÁŠKA do římskokatolického náboženství ve šk. roce 2016/ 17
Jméno a příjmení dítěte:______________________________________________________
Datum narození:_________________Bydliště:____________________________________
Žák(žákyně):_______třídy.

Dne:_____________

___________________________
podpis otce nebo matky

