Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 25 . ZÁŘÍ 2016
Dnešní evangelium kritizuje zbohatlíka, který je bezohledný a lhostejný k nouzi druhých. V
dnešním světě se naše země posunula od chudé a bídné k zemi bohaté. Většina z nás žije
vysoko nad světový průměr bohatství. Chudáci neleží před dveřmi našich domů, ale možná o
trochu dál, než v době Ježíš. To však neznamená, že nejsou. A tak vzniká palčivá otázka, jak
reagovat. Ježíš nesměřoval zmíněný příběh ke kritice bohatých! Mluví o falešném pocitu jistoty
díky aktuálnímu zabezpečení. Ale do Božího království. vstupují ti, kdo milují.

1. čt. Am 6,1a.4-7 – Prorok Amos je velmi kritický k uzurpování si majetku na úkor chudých.
Vystupuje 50 let před pádem Severního Izraele, který dobyli a zcela zničili Asyřané v roce 722
př. Kr.
Žalm 146* odp. Duše má, chval Hospodina!
2. čt. - 1 Tim 6,11-16 - Závěr listu se točí také kolem tématu bohatství (6,6-10.17-19). Svatý
Pavel píše: „Ty však se tomu vyhýbej.“ A Pavel pokračuje úryvkem této neděle. V textu
zaznívají důležitá napomenutí i výpovědi víry.
Evangelium - Lk 16,19-31 – Lukáš v šestnácté kapitole věnuje pozornost majetku (minulou
neděli jsme četli o nepoctivém správci). Ale pohled se posouvá k vyhrocené lhostejnosti.
Všimněme si, že se boháč po své smrti chová k Lazarovi stále povýšeně. V tomto text Ježíš
výslovně zmiňuje skutečnost pekla.

BOHOSLUŽBY OD 25. ZÁŘÍ DO 2. ŘÍJNA 2016
7:30 Mše svatá
26. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
25. září
Morkovice

pondělí 26. září

10:30 Za + Ludmilu Dobešovu a syna

Ohlášky: Dnes po mši svaté jsou Modliteby Matek. 1. října jsou děti a mladí zváni na faru
na sobotní hry od 14:30. V neděli 2. října pořádá Orel plavání ve Vyškově, přihlásit se
můžete u Evžena Najmana a nebo u Štěpána Churého. Centrum pro rodinu z Kroměříže zve
holky na setkáni do Břestu na faru – MARIÁNKY – Maria, můj vzor. (informace na
nástěnce) 4. 10. bude v Kroměříži setkání pastoračních a ekonomických rad děkanátu
v 18:00 na AG. Centrun pro rodinu v Kroměříži posílá k rozebrání časopis o činnosti a
aktivitách centra v děkanátu. POUŤ NEMOCNÝCH - ve středu 5 října 2016 zve pan
arcibiskup všechny nemocné ke společné pouti na Velehrad. Informace na nástěnce. 15.10.
nás pan arcibiskup zve na Velehrad na tradiční prosebnou pouť za obnovu rodin a za
nová kněžská a řeholní povolání. Naše farnost má na starost liturgii – zpěv, čtení,
ministrování (přihlásit se do autobusu můžete u paní Gremlicové – a prosím, co nejdříve).
Moc děkuji za krásnou výzdobu kostela minulou neděli při děkování za úrodu a moc
děkuji také všem za pomoc při brigádě u fary.
SVATÝ VÁCLAV – HLAVNÍ PATRON ČESKÉHO NÁRODA
Jak promlouvá svatý Václav do našeho života? Jak
následovat "dědice" české země? Na pomoc nám
přicházejí slova známé písně: "Nikdy nezahyne národ….,
dokud bratr bude bratru odpouštět". Tento Václavův
odkaz je velmi konkrétní. Kdo z nás se nepotýkal s tím,
jak odpuštění "nejde", jak se stále vrací zahořklost a
touha oplatit stejnou mincí? Tyto zkušenosti, společné
nám všem, vedou k zjištění, že odpuštění je jakési
mučednictví! Vždyť vyžaduje sebezapření, úsilí vzdát se
nároků na pomstu. Odpustit však neznamená nechat
stranou spravedlnost! Odpustit znamená vzdát se zloby
vůči druhému, nepřát mu zlo. Odpustit komunistům,
polistopadovým politikům, nepříjemným sousedům…
Odpuštěním tedy následujeme našeho národního patrona.

Morkovice

18:30

Za + Marii a Antonína Králíkovy a + syna

ŘÍJEN – MĚSÍC MODLITBY SVATÉHO RŮŽENCE

Morkovice

7:00

Mše svatá

Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Morkovice

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

Mše svatá
Za + Vladimíra Jablunku a živou rodinu
Mše svatá
adorace

Morkovice

18:30

Mše svatá

Řekli o růženci:
"Růženec je mou každodenní a milovanou modlitbou. A musím
říct, že je modlitbou zázračnou, zázračnou ve své jednoduchosti
a ve své hloubce " Jan Pavel II.
"Pokud chcete, aby ve vašich domech panoval pokoj, modlete se
v rodině růženec." Sv. Pius X.
"Jaký význam má neustálé odříkání modlitby Zdrávas? Když
propleteš všechny pavučinky, zastavíš i tygra. "
Sv. matka Tereza

Morkovice

8:00

Mše svatá

sv. Kosmy a Damiána

úterý 27. září
sv. Vincenece z Pauly
středa 28. září
sv. Václava
čtvrtek 29. září
sv. Michaela, Gabriela,
Rafaela
pátek 30. září
sv. Jeronýma
sobota1. října
sv. Terezie z Lisieux

27. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
2. října

Morkovice

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za farnost

Na Moravě narozený katolický kněz Engelmar Unzeitig, který zahynul v nacistickém
koncentračním táboře Dachau,byl 24. září 2016 v bavorském Würzburgu blahořečen.
V jeho rodišti, Hradci nad Svitavou, se blahořečení slaví v neděli 25. září od 8.00, kdy zde
proběhne mše na poděkování a TE DEUM.

