Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 23 . ŘÍJNA 2016
Existuje falešná zbožnost není tedy každá bohoslužba a modlitba sama sebou Bohu milá a je tedy nutno čas od času
přezkoušet a napravovat svou zbožnost. Modlitba farizejského typu nebyla sebeodevzdáním
Bohu v důvěře a vděčnosti, nýbrž byla samomluvou, plnou sebevědomé pýchy a samolibosti, a
stavěním vlastního pomníku (pětkrát říká „já“!). Kdybychom se farizeje zeptali, zda někdy
nasytil hladové, ujal se cizích potřebných lidí, oblékl nahé a potěšil vězně, odpověděl by asi, že
k tomu jsou přece zřízeny církevní a státní instituce…
Taková slova „modlitby“ se nepřiblíží k Božímu srdci, a na člověku, který se sám modlitbou
neotevře pro milost a lásku, nezmění nic ani Bůh. Skutečnost, že se Bůh odvrátí od člověka pro
jeho předstíranou zbožnost, je velkým nebezpečím.
1. čt. Sir 35,15b-17.20-22a – Kniha Sirachovcova patří k nejmladším textům Starého zákona
(2. stol. př. Kr.). Jde o ponaučení mladému a zřejmě dobře situovanému člověku v nejrůznějších
oblastech života. Náš text se vztahuje k modlitbě.
Žalm 34* odp. Hle, ubožák zavolal, a Hospodin slyšel.
2. čt. - 2 Tim 4,6-8.16-18 - Osobní dopis svatého Pavla Timoteovi obsahuje nejen řadu
povzbuzení, ale odráží i jeho nelehkou situaci. Zároveň jde o úžasnou ukázku praxe apoštolovy
víry.
Evangelium - Lk 18,9-14 – Pokračujeme v návodu, jak se dobře modlit. Minulou neděli jsme
zmínili vytrvalost. Dnes jde o pravdivost či pokoru. Ježíšův příklad je opět vyhrocený: Chrám
bylo obrovské prostranství, větší než náměstí! farizeus se modlí zřejmě k sobě místo k Bohu.

BOHOSLUŽBY OD 23. DO 30. ŘÍJNA 2016
7:30 Mše svatá
30. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
23. října
Morkovice
10:30 Za farnost
MISIJNÍ NEDĚLE
pondělí 24. října
sv. Antonina M. Klareta
úterý 25. října

Morkovice

18:30

Prasklice
Morkovice

středa 26. října
čtvrtek 27. října
pátek 28. října
sv. Šimona a Judy
sobota 29. října
bl. Restituty Kafkové
VÝROČÍ POSVĚCENÍ
KOSTELA

--Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

17:00
18:30
--18:00
17:00
18:30
8:00

30. října

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Za + Oldřicha Štěpánka, manželku a
duše v očistci
Mše svatá
Mše svatá
Adorace

Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá

7:30 Mše svatá
9:00 Za farnost
10:30 Za + Metoděje Najmana 2 rodiče a živ. rodinu

Ohlášky: Dnes je SBÍRKA NA MISIE, Příští neděli proběhne změna času ( 3. hod. – 2. hod.)
V kostelích a kaplích, jejichž přesný den posvěcení není známý, se podle liturgického kalendáře
koná slavnost výročí jejich posvěcení každoročně buď 25. října a nebo je ji možno přeložit na
následující neděli. To je i případ našeho farního chrámu.
Blahoslavená Marie Restituty (Helena) Kafkové - Pocházela z předměstí Brna. (1894 –
1943) Vstoupila do kongregace Sester františkánek křesťanské lásky. Pro
statečné vyznávání víry a věrnost křesťanským a řeholním zásadám, byla
hitlerovským režimem na půdě Zemského soudu ve Vídni sťata gilotinou.
Po vynesení rozsudku smrti napsala v dopise z 1. 11. 1942,: "Odpustila
jsem ze srdce všem, kteří se podíleli na mém odsouzení... prosím, nikomu
nic nevyčítejte, odpusťte všem ze srdce tak, jak to činím já."
Před popravou řekla: "Jdu k slavnosti: Pro Krista jsem žila, pro Krista
umírám!"

Dopis národního ředitele Papežských misijních děl k Misijní neděli 23. října 2016
Vážení a milí bratři a sestry, srdečně Vás zdravím. Slavíme Světový den misií, u nás známý
spíše pod názvem Misijní neděle. V roce 1926 ho ustanovil papež Pius XI. a letos je to tedy již
90 let, co se věřící ve všech katolických farnostech světa 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. Ze získaných
prostředků se zajišťuje kvalitní a systematická pomoc nejchudším ve více než tisícovce diecézí
světa. Každý křesťan by měl na základě svého křtu uskutečňovat misijní povolání, a tak šířit
radost Božího království. Misijní neděle má tuto skutečnost připomenout a pomoci nám toto
povolání rozvíjet. Zkušenost ukazuje, že misijní tematika je jedním z nejúčinnějších prostředků
pro oživení víry. A papež František zdůrazňuje, abychom se stále více stávali společenstvím
misionářů, kteří jsou plní porozumění, mají široké srdce a radostnou tvář. Mohu to z vlastní
zkušenosti potvrdit například z poslední cesty do Bangladéše, kde jsme na každém kroku
zažívali opravdovou radost a štěstí z žité víry prostých lidí. Viděli jsme jejich vděčnost za
pomoc, která se jim prostřednictvím štědrosti dárců z naší země dostává. Například díky
podpoře vzdělání místních lidí se jim stále více otvírají možnosti lepšího života a jednou přijde
čas, kdy nejen sami podporu potřebovat nebudou, ale budou moci svou podporu nabízet tam,
kde bude potřeba.
Papež František v jedné ze svých promluv řekl, že: „církev nepotřebuje byrokraty a pilné
funkcionáře, nýbrž nadšené misionáře, stravované horlivostí nést všem útěšné Ježíšovo
slovo a jeho milost. To je oheň Ducha Svatého. Pokud církev tento oheň nepřijme nebo mu
nedovolí vstoupit, stane se studenou či vlažnou církví, která nebude schopna dávat život,
protože bude tvořena jen studenými a vlažnými křesťany“. Proto
Vás pro sbírku Misijní neděle prosím, otevřete svá srdce a umožněte
svým darem podpořit strádající bratry a sestry.
Vzpomeňme na misionáře, kteří často za cenu svého života svědčí o
Božím království v těch nejvzdálenějších a nejvíce problematických
místech. Svěřme naše snažení Marii, Matce Misionáře světa.
Ze srdce Vám žehná Leoš Halbrštát
národní ředitel Papežských misijních děl v České republice

