Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 16 . ŘÍJNA 2016
Co znamená vytrvalost v modlitbě? Znamená to modlit se denně Otčenáš? Nebo dokonce
každou hodinu? Nebo snad mnohahodinové adorace každý den? Ježíš takto odpověď
neformuluje. Spíše poukazuje na to, aby člověk, který nedosáhl výsledku hned při prvním
formulování prosby, nezaložil ruce. Někdy výsledek naší modlitby nemusí být na první pohled
zjevný. Ne vždy jsme v situaci Mojžíše stojícího nad údolím, kde probíhá bitva. A přeci právě
tento obraz je dodnes silný. Jeho pozdvižené ruce ovlivňují situaci, ač dole mnozí napínají
veškeré síly! To platí stále po celé dějiny, i když jsme na nemocničním lůžku a modlíme se, i
když naši blízcí zažívají své problémy za oceánem. Bůh bere naše modlitby velice vážně a
odpovídá na ně.
1. čt. Ex 17,8-13 – Ocitáme se uprostřed Sinajské pouště poté, co Izraelci odešli z Egypta (před
rokem 1200 př. Kr.). Vítězství není v posledku věcí zbraní, ale vytrvalosti v modlitbě.
Nezapomeňme, že prohrát znamenalo zemřít, a to jak pro bojovníky, tak i pro ženy a děti.
Žalm 121* odp. Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.
2. čt. - 2 Tim 3,14 – 4,2 - Timoteus je blízký spolupracovník svatého Pavla, později biskup v
Efezu. Všimněme si, jaký význam autor listu vkládá do Písma svatého a jaký důraz klade na
hlásání evangelia.
Evangelium - Lk 18,1-8 – Náš text je teoretický příklad ukazující na význam vytrvalosti v
modlitbě. Mnohé texty Starého zákona nařizují zvýšenou péči a pomoc sirotkům a vdovám. Ani
to soudce nepohne k jednání, až její neodbytnost…

BOHOSLUŽBY OD 16. DO 23. ŘÍJNA 2016
7:30 Mše svatá
29. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
16. října
Morkovice

pondělí 17. října
sv. Ignáce z Antiochie
úterý 18. října
sv. Lukáše
středa 19. října
čtvrtek 20. října
pátek 21. října
bl. Karla Rakouského
sobota 22. října
sv. Jana Pavla II.

10:30 Mše svatá

Morkovice

17:00
18:30
7:00

Za + Milana Klvače
Za živou a + rodinu Štěpánkovu
Mše svatá

Morkovice

18:30

Na poděkování za děti a vnoučata
s prosbou a Boží požehnání

Prasklice
Morkovice
Morkovice

18:00
18:00
18:30

Mše svatá
Adorace

Morkovice

8:00

Za + Boženu Jančkovu a živou rodinu

Pačlavice
Morkovice

30. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
23. října
Morkovice
MISIJNÍ NEDĚLE

Za + Antonína a Antonii Morongovy, DO
a živou rodinu

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

Ohlášky: Dnes je SBÍRKA NA FARNOST. Vzadu na nástěnce je pro děti a mládež
připraven růženec. Je třeba ho doplnit – za každý desátek si nalepíte jedno kolečko na
připravenou šňůrku. Příští neděli je SBÍRKA NA MISIE. Děkuji všem, kteří jste se
zúčastnili poutě na Velehradě, zvláště děkuji těm, kteří jste se zapojili do liturgie
zpěvákům, ministrantům, hudebníkům, lektorům, kostelníkům…
sv. Jana Pavla II. – citáty
- „Svobodu nelze jenom mít, nelze ji jenom užívat. Je potřeba ji stále
nabývat a vytvářet ji pravdou.“
- „Národ hyne, když demoralizuje svůj duch, národ sílí, když duch
jeho se stále víc očišťuje a to nedokáží žádné vnější síly zničit.“
- „Jde o to, ani ne tak více mít, jako více být.“
- „Člověk nemůže žít bez lásky. Je sám sobě nepochopitelnou bytostí
a jeho životu chybí smysl, nepozná-li lásku, nesetká-li se s ní,
nezakusí-li ji, nepřivlastí-li si ji nějak a neprokazuje-li ji aktivně
druhým.“
16.10. 1978 byl zvolen papežem Karol Wojtyla. V papežském úřadě byl do své smrti 2.
dubna 2005. Papež Jan Pavel II. patřil k nejvýznamnějším postavám, které ovlivnily 20.
století.
CO JE TO MISIJNÍ NEDĚLE?
SVĚTOVÝ DEN MODLITEB ZA MISIE PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO ŠÍŘENÍ VÍRY
Světový den modliteb za misie, slavený každoročně předposlední neděli v říjnu, je v České
republice známý pod názvem Misijní neděle. Tento den je spojený s finanční sbírkou na
podporu misijních oblastí a v celé církvi se začal poprvé slavit v roce 1926.
„Misijní neděle je zvláštní příležitostí, která připomíná Božímu lidu neustálou platnost
jejího misijního mandátu, neboť misie je věcí všech křesťanů…“ (Jan Pavel II.) Slaví se
jako den modlitby a podpory misií v každé diecézi, farnosti a instituci katolického světa.
Papež k této příležitosti vydává poselství, národní ředitel Papežských misijních děl píše
dopis, který je rozesílán do všech farností. Věřící ve všech katolických farnostech světa se
tedy během Misijní neděle společně modlí a finančně přispívají do světového fondu
solidarity, ze kterého jsou podporovány projekty na pomoc potřebným ve všech
kontinentech skrze Papežské misijní dílo šíření víry, jehož počátky sahají do roku 1818.
Tato pomoc se dostává do misijních oblastí na základě žádostí
od místních odpovědných lidí. Vedoucí projektů jsou povinni
vždy doložit způsob využití darovaných finančních prostředků
na příslušný generální sekretariát v Římě. Ze získaných
prostředků se v rámci PMD ŠV zajišťuje kvalitní a systematická
pomoc nejchudším v 1.100 diecézích světa, na které se podílí
téměř 650 tisíc biskupů, kněží, řeholníků a řeholnic, katechetů,
bohoslovců a laických spolupracovníků. Podporují se
katechetické, vzdělávací, charitativní a sociální projekty, školy,
nemocnice, domovy pro sirotky a staré lidi, střediska pomoci a leprosária, stavby a opravy
kostelů a jiné.

