Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
28. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 9 . ŘÍJNA 2016
Při čtení dnešního evangelia nás možná zarazí, že Pán říká: „…tvá víra tě zachránila“
pouze tomu uzdravenému, který se vrátil a vzdal chválu Bohu. Víra není jen otázkou
vnitřní jistoty, skálopevného přesvědčení, že Bůh nás nenechá v nouzi. Skutečná víra se
odráží ve vztahu, který s Bohem žijeme. V čem se odráží náš vztah s Bohem? Ve strachu,
nejistotě či lhostejnosti? Bůh často čeká na naši odpověď. A teprve po té, co zareagujeme,
činí další kroky svého jednání. Takto postavená zralá víra uzdravuje srdce, působí radost a
dává sílu k životu.
1. čt. 2 Král 5,14-17 – Příběh se odehrává v 9. stol. př. Kr. Významný aramejský politik
Náman přichází do Izraele, aby vyléčil svoje malomocenství. Král Izraele to chápe jako
provokaci. Prorok Elizeus však ví, co dělat. Náman je podroben zkoušce víry, nechá se
přesvědčit a sestoupí do řeky…
Žalm 98* odp. Hospodin zjevil svou spásu před zraky pohanů.
2. čt. - 2 Tim 2,8-13 - Pavel povzbuzuje biskupa Timotea jednoduchou zásadou
formulovanou jako hymnus. Připomíná náš křest, naši smrt a logický důsledek.
Evangelium - Lk 17,11-19 – Příběh prakticky vysvětluje, co znamená víra (spolehnutí se
na Boha) a pokora projevená jako vděčnost.

BOHOSLUŽBY OD 9. DO 16. ŘÍJNA 2016
7:30 Mše svatá
28. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
9. října
Morkovice

10:30 Za + rodiče Horákovy a 2 syny

pondělí 10. října

Morkovice

18:00

úterý 11. října
středa 12. října
čtvrtek 13. října

---

pátek 14. října

Pačlavice
Morkovice

----16:00
16:30
17:00
18:30

sobota 15. října
sv. Terezie od Ježíše

Morkovice
(VELEHRAD)
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

29. neděle v mezidobí
16. října

--Křéby

Za + Lubomíra Nováka a za živou a +
rodinu Novákovu

(modlitba růžence – 9. zastavení)
Za farníky a poutníky
Mše svatá
Za + Jarmilu Churou, manžela, dceru, 2
syny a vnuka
Mše svatá
Mše svatá

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

Ohlášky: Příští neděli bude SBÍRKA NA FARNOST. Dnes 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 ).
Autobus odjíždí ve 13:30 z Pačlavic přes Prasklice a Morkovice. 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 Křéby u Prasklic - čtvrtek 13. října 2016
Zahájení v 16:00 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou růžence světla,
procesí na Křéby a mše sv. v 16:30
(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích)
sv. Terezie od Ježíše: - Narodila se 28.3. 1515, v Avile ve Španělsku. Po vstupu do
karmelitánského řádu prožila tělesnou i duševní krizi. Kolem roku
1556 se v jejím srdci rozrostla touha podnikat v duchovním životě
veliké věci. Přestala žít sama pro sebe a místo jejího "já" zaujal Bůh.
Zbavena nejistot nebála se protivenství, dělala velké pokroky v
dokonalosti, měla mystická zjevení. Pro reformu svého řádu snášela
mnoho příkoří. S nezlomným duchem se stala matkou všech bosých
karmelitánů
Slova sv. Terezie z Avily
„Pokud žije někdo sám, lehko se může považovat za svatého; až ve společenství pocítí,
jestli je opravdu pokorný a trpělivý.“
„Náš život? Krátký nocleh v nevyhovující hospodě.“
„Kdo má Boha, tomu nic nechybí.“
Papež František ohlásil novou synodu: V říjnu roku 2018 se bude konat celosvětová
biskupská synoda o mladých, víře a rozlišování povolání. Téma příštího řádného zasedání
biskupské synody zvolil papež po konzultaci s biskupskými konferencemi, řeholními
představenými i biskupy, kteří se shromáždili v minulých letech na synodě věnované rodině.
„Cílem je doprovázet mladé lidi na jejich existenciální cestě ke zralosti, aby mohli – skrze
proces rozlišování – objevit svůj životní plán, radostně ho naplnit, otevřít se vůči setkání
s Bohem a s lidmi a aktivně se podílet na vytváření církve a společnosti,“ uvádí vatikánské
tiskové středisko.
PROGRAM POUTĚ NA VELEHRADĚ 15.10.
15 hodin: růženec
16 hodin: adorace
17 hodin: mše svatá
Souběžný program pro děti: Možnost předání dětí 14. 45 - 15.00
hodin před bazilikou, zpět odevzdáme děti rodičům v 16.45 hod.
opět před bazilikou. Dospělí mohou využít přednášky od 15:00 hod.
v sále kardinála Tomáše Špidlíka, SJ: P. Pavel Ambros: Zasmějme
se s papežem Františkem – úsměvy do světa (Tato přednáška trvá nejdéle 50 minut.)

