Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 28 . SRPNA 2016
Pokora pro věřícího vychází z nesporného vědění o moci a naprosté nadřazenosti Pána,
o kterém zbožný jasně ví, oč je větší, než on sám. Slova "Čím jsi větší, tím více se
pokořuj" předpokládají, že člověk nebude v rámci snahy po pokoře sebe sama ničit,
dělat nicotným, ale že jeho pokora bude průvodkyní jeho růstu - bude vycházet z
rostoucího poznání, oč Bůh převyšuje nás samotné.
Slova o "ráně domýšlivce" působí dost pesimisticky, ale z praktického života víme o
jejich pravdivosti..
1. čt. Sir 3,19-21.30-31 – Kniha Sirachovcova vznikla ve 2. stol. př. Kr. jako učebnice chování
pro mladé muže. Tato kniha o životě má na mnoha místech podobu přísloví.
Žalm 68* odp. Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.
2. čt. - Žid 12,18-19.22-24a - autor srovnává situaci současných křesťanů s Izraelity, kteří v
době Mojžíše (1200 př. Kr.) také stáli před Bohem, ale chvěli se hrůzou (12,21). My jsme v jiné
situaci: Nás k Bohu přivádí jedinečný prostředník – Ježíš!
Evangelium - Lk 14,1.7-14 - Ježíš osvobozuje člověka od sebestřednosti, od křečovitého
hledání uznání a prestiže, od vychvalování sebe.

BOHOSLUŽBY OD 28. SRPNA DO 4. ZÁŘÍ 2016
7:30 Za farnost
22. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
28. srpna
Morkovice

pondělí 29. srpna

10:30 Za+Růženu Štěpánkovu, manžela a živ. r.

Morkovice

7:30

úterý 30. srpna

-----

----

středa 31. srpna

----

---

čtvrtek 1. září
VENI SANCTE
pátek 2. září
1. pátek v měsíci
sobota 3. září
sv. Řehoře Velikého

Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

10:30
17:00
17:00
18:30
8:00

Umučení sv. Jana Křtitele

23. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
4. září

Morkovice

Za + rodiče Jiříčkovy, zetě a živ. rodinu

Mše sv. na zahájení školního roku

Mše svatá
příležitost ke svátosti smíření
Za Boží ochranu pro kmotřence
Za + Marii Štětinovu, rodiče a
sourozence
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní

Ohlášky: Od pondělí 29.8. do středy 31.8. pojedeme s ministranty na výlet do Prahy.
V pátek navštívím nemocné. V pátek je od 17:00 v Morkovicích příležitost ke svátosti
smíření. Moc děkuji všem, kteří jste pomohli s organizací farních táborů v Charvátech a v
Pačlavicích i všem, kteří se zúčastnili. Hlavní pouť na Křébech bude v neděli 11. září.
V češtině vychází Bibli pro mladé s předmluvou papeže Františka. Kniha patří do série
YouCat – Katechismu pro mladé a nabízí výběr textů Starého i Nového zákona, komentáře,
vysvětlivky obtížných pasáží, ale i inspirující citace svatých, návod k modlitbě s Písmem či
bohatý obrazový materiál. To vše může pomoci mladému člověku ponořit se do tohoto
posvátného textu.

Ohlášky před svatbou: Dne 17. 9. 2016 budou církevně sezdáni v Pačlavicích pan
David Dvořák z Morkovic a slečna Jiřina Kosmáková z Prasklic. Kdo by znal nějakou
překážku proti tomuto sňatku, ať to oznámí zdejšímu duchovnímu správci.

Slavnostní zahájení nového školního roku
při mši sv. ve farním kostele v Morkovicích ve čtvrtek 1. září 2016
v 10:30. Zveme všechny školáky, rodiče, vyučující a farníky.
Budeme společně prosit o dary Ducha Svatého pro nový školní rok.
Svatořečení Matky Terezy – v neděli 4. září 2016
Útlá žena v modrobílém sárí a nosilka Nobelovy
ceny míru si získala svou pomocí nejchudším
věhlas v celém světě. Narodila se sice v
makedonském Skopje (1910), ale její činnost byla
spjata s indickou Kalkatou, kde také zemřela
(1997). Právě tam v roce 1950 založila Matka
Tereza řád Misionářek lásky, který se od té doby
nebývale rozrostl. Dnes k němu patří na 4 500
členek ve více než 130 zemích. U nás působí sestry
Matky Terezy v Praze a Ostravě.
(Přímý přenos bohoslužby z Vatikánu, při které papež František prohlásí Matku
Terezu za svatou, bude možno sledovat na Noe od 10:00 a na ČT 2 OD 10:25)
rodiče: 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

