Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 2 . ŘÍJNA 2016
Dnešní evangelium možná člověka zarazí. Jak dosáhnout víry velké alespoň jako zrnko? Vždyť
dobře víme, jak těžké je věřit v těžkých situacích. A co teprve, když jsme věřili v dobrý konec a
on nenastal. Znamenalo to, že jsme stále ještě měli málo víry? Ježíšovo slovo o nehodných
služebnících jasně vymezuje, jaký je vztah člověka a Boha. Nikdo z lidí nestojí na roveň Bohu a
nemůže mu diktovat, co má dělat. Avšak ten, kdo s pokorou přijal velikost a vznešenost Boží,
záhy objeví, jak úzce k ní patří i veliká láska Pána k člověku. Bůh se k nám sklání jako otec k
dětem. Ani dítě nerozumí všemu, co otec dělá. Ale žije v trvalé naději, že tatínek má situaci
pevně pod kontrolou.
1. čt. Hab 1,2-3; 2,2-4 – Habakuk vystupuje před rokem 597 př. Kr., kdy je Judsko v deset let
trvajícím ohrožení Babyloňany. První část knihy se skládá z Habakukových otázek Bohu a
Božích odpovědí.
Žalm 95* odp. Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu! Nezatvrzujte svá srdce!
2. čt. - 2 Tim 1,6-8.13-14 - Timoteus byl spolupracovníkem sv. Pavla a později biskupem v
Efesu. V textu narazíme na poznámky k tehdejší praxi církve, jako bylo vzkládání rukou v
rámci biskupského svěcení či chápání víry jako svěřeného pokladu, tedy čehosi tradovaného předávaného.
Evangelium - Lk 17,5-10 – Nejde jen o to „být chudý“, k dosažení Božího království je třeba
odpouštět (17,3-4), věřit (17,5-6), ale také mít pravdivé povědomí, kým jsme my a kým je Bůh
(17,7-10).

BOHOSLUŽBY OD 2. DO 9. ŘÍJNA 2016
7:30 Mše svatá
27. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
2. října
Morkovice

pondělí 3. října
úterý 4. října
sv. Františka z Assisi
středa 5. října
sv. Faustyny Kowalské
čtvrtek 6. října

pátek 7. října
P. Marie Růžencové
sobota 8. října

28. neděle v mezidobí
9. října

10:30 Za farnost

Morkovice

18:30
7:00

Na poděkování za společný život
Za + rodiče Jiříčkovy

Morkovice

18:30

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
NA JEZÍRKU
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

17:00
18:00
18:00
8:00
16:30
8:00
7:30
9:00
10:30

Za prarodiče Vysloužilovy a za živou a
zemřelou rodinu Žouželkovu
Mše svatá
Mše svatá
adorace
Mše svatá (1. pátek v měsíci)
Za poutníky a na jejich úmysly

Morkovice

Za+Františka Nábělka, 2 manželky a dcery

Mše svatá
Mše svatá
Za + rodiče Horákovy a 2 syny

Ohlášky: Dnes 2. října pořádá Orel Morkovice plavání ve Vyškově. 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. POUŤ NEMOCNÝCH - ve středu 5 října 2016 zve pan
arcibiskup všechny nemocné ke společné pouti na Velehrad. Informace na nástěnce.
V pátek navštívím nemocné. V neděli 9. 10. je pro Tříkrálové koledníky a vedoucí
skupinek od 13:00 do 15:00 brusleni na zimním stadionu v Kroměříži. V sobotu 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). Vzadu na
nástěnce je pro děti a mládež připraven růženec. Je třeba ho doplnit – za každý desátek si
nalepíte jedno kolečko na připravenou šňůrku

MŠE SVATÁ NA JEZÍRKU
V pátek 7. října je svátek Panny Marie Růžencové
- mše sv. v 16:30 Na Jezírku.
(16:00 bolestný růženec a příležitost ke svátosti smíření)
Sv. František - byl synem bohatého obchodníka v Assisi a z
lásky ke Kristu všechno opustil. V době, kdy se materialismus
rozrůstal i v údech Církve, začal ji František obnovovat
nastoupením cesty v absolutní chudobě a životem podle
evangelních rad. Založil nový řád "Menších bratří"i jeho
františkánské větve pro ženy a laiky žijící ve světě. Prioritou a
nejvyšší hodnotou v jeho životě byla LÁSKA. S ní souvisel i
jeho soulad s přírodou. Jeho nejhlubší láska k Spasiteli a touha
po spáse duší byla doplněna darem stigmat, která ho ještě více
připodobnila ke Kristu. Zemřel ve věku 44 let.
MODLITBA SV. FRANTIŠKA
Pane, učiň mne nástrojem svého pokoje:
kde je nenávist, ať přináším lásku,
kde je urážka, ať přináším odpuštění,
kde je nesvornost, ať přináším jednotu,
kde je omyl, ať přináším pravdu,
kde je pochybnost, ať přináším víru,
kde je zoufalství, ať přináším naději,
kde je temnota, ať přináším světlo,
kde je smutek, ať přináším radost.

Pane, učiň, ať nechci být tolik utěšován,
jako spíše utěšovat,
být chápán, jako spíše chápat,
být milován, jako spíše milovat.
Neboť je toto: kdo se dává, ten přijímá,
kdo na sebe zapomíná, ten je nalézán,
kdo odpouští, tomu je odpuštěno,
kdo umírá, ten povstává k věčnému životu.

sv. Faustyna Kowalská: Bůh si vyvolil tuto prostou, nevzdělanou, ale statečnou řeholnici, aby
jí svěřil velké poslání: Nést světu poselství Milosrdenství. Řekl: "Posílám celému lidstvu tebe
se svým milosrdenstvím. Nechci zraněné lidstvo trestat, nýbrž toužím je vyléčit přivinutím je na
své milosrdné Srdce"
Sbírky v září 2016
neděle 4. 9.
neděle 11. 9.
sbírka na opravy 18. 9.
neděle 25. 9.

Morkovice
3.947,4.290,12.270,4.448,-

Pačlavice
2.263,6.500,5.130,2.857,-

Prasklice
790,Křéby 4.157,- + 960,1.520,1.012,-

