Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
31. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 3. LISTOPADU 2013
Obdivuhodný je Bůh ve své svatyni. On dává moc a sílu svému lidu. Bůh buď veleben.
1. čt. - Ez 43, 1-2.4-7a * Chrám byl plný Hospodinovy velebnosti.
Žalm 122 * odp. Radostně půjdeme do domu Pánova!
2. čt. - 1 Petr 2, 4-9 * Staňte se živými kameny pro duchovní chrám.
Evang: Lk 19,1-10 * Syn člověka přišel hledat a zachránit, co zahynulo. Malá postava celníka
v kontrastu podtrhuje jeho velkou touhu vidět Krista. Z ní se narodí setkání, otevírající spásu.
BOHOSLUŽBY OD 3. DO 10. LISTOPADU 2013
neděle 3. listopadu
Prasklice
7:30 mše sv.
31. neděle v mezidobí Pačlavice
8:45 mše sv.
Morkovice
10:0 za živou a + rodinu Blešovu
0
pondělí 4. listopadu
Mo+Pa+Pr
17:3 růženec a bohoslužba slova se sv. přijímáním
0
úterý 5. listopadu
Mo+Pa+Pr
17:3 růženec a bohoslužba slova se sv. přijímáním
0
Středa 6. listopadu
Mo+Pa+Pr
17:3 růženec a bohoslužba slova se sv. přijímáním
0
čtvrtek 7. listopadu
Pačlavice
17:0 mše sv.
Morkovice
0 adorace do 19:00
18:0
0
pátek 8. listopadu
Morkovice
18:0 za Boží požehnání pro r. Koňarikovu
0
sobota 9. listopadu
Morkovice
7:30 mše sv.
Prasklice
18:0 mše sv.
0
neděle 10. listopadu
Pačlavice
9:00 hodová mše sv. za farníky a občany Pačlavic
32. neděle v mezidobí Morkovice
10:0 za + prarodiče Borovičkovy, děti a d. v očistci
0
Svátky: 4. 11. pam. sv. Karla Boromejského * 9. 11. svátek Posvěcení lateránské basiliky.

Den arcidiecéze v Olomouci - ukončení roku víry v sobotu 23. listopadu 2013
Setkání všech farností diecéze začne v 10:00 mší sv. v olomoucké katedrále sv. Václava.
„K této bohoslužbě na závěr Roku víry srdečně zvu všechny věřící, abychom společně
vyznali víru a také oslavili 950. výročí obnovení moravského biskupství a děkovali tak
Bohu za nesčetné milosti, které lidem na Moravě dal,“ říká arcibiskup Graubner.
Odpoledne se pak věřící rozejdou do otevřených církevních objektů. K prohlídce bude
otevřena katedrála a ostatní olomoucké kostely, budovy Arcibiskupského paláce a kurie,
Arcidiecézního muzea, Sarkandrovy kaple a teologické fakulty. Souběžně bude probíhat
množství prezentací, zájemcům se představí charita, Maltézská pomoc, řada církevních

škol či arcidiecézní centra pro rodinný život, pro mládež a pro katechezi. * Třetí možností
je využít příležitosti ke ztišení a modlitbě. K adoraci bude otevřena kaple sv. Anny vedle
katedrály, v kostele sv. Mořice bude probíhat četba Božího slova doprovázená hudbou.
Celodenní program bude zakončen svátostným požehnáním v 16:00 v katedrále. Po celý
den bude otevřen farní dům se zázemím pro rodiče s dětmi, pro všechny účastníky bude
připraveno malé občerstvení a teplý čaj a každý také při příchodu dostane brožurku s
potřebnými informacemi i písněmi k bohoslužbám,“ „Toto setkání bude pro všechny
příležitostí, jak prožít společně den ve víře a také velkým obohacením o to, co zažijí v
připraveném programu.“ Na Den arcidiecéze pojede z našich farností autobus v 8:00.
Plnomocné odpustky pro duše zemřelých, které potřebují očištění, můžeme získat až do 8.
listopadu. Podmínkou je, být ve stavu milosti, přijat eucharistii, mít úmysl odpustek získat
a nemít zalíbení v hříchu. Pomodlit se na úmysl Sv. otce (Otče náš, Zdrávas, Věřím),
navštívit hřbitov a zde se pomodlit za zemřelé. Zpověď stačí přijmout v několikadenním
rozmezí. Každý den získáme vždy jen jeden plnomocný odpustek, když budeme u sv.
přijímání a pomodlíme se dané modlitby. Kvůli dočasné nepřítomnosti kněze ve farnosti,
prosím akolyty, aby v odpustkových dnech vedli v daném čase, ve farnostech
bohoslužby slova a podali lidem sv. přijímání. Věřící vybízím, aby této příležitosti
hojně využili a pro věčné blaho svých drahých zemřelých se bohoslužeb zúčastnili.
BŮH ČLOVĚKA NEOPOUŠTÍ. Středem Ježíšova učení je Boží láska. A protože
nesmrtelný Bůh člověka miluje, nemůže ho opustit ani ve smrti. Naopak –
připojí ho k sobě, zdroji života a učiní ho nesmrtelným. ŽIVOT NEKONČÍ,
JENOM SE MĚNÍ. Jak bude vypadat posmrtný život? Ježíš odpovídá, že život
po smrti se vymyká představám a pravidlům pozemského života. Jde o novou
existenci, která se týká celé lidské reality, jež bude proměněna. SPOJENÍ
S BOHEM JE SILNĚJŠÍ NEŽ SMRT. Jedno je však zcela jisté: hlavní důvod
naplněného posmrtného života je třeba hledat ve věrnosti věčného Boha. Příslib
vzkříšení je důsledkem bezmezné Boží lásky, která je silnější než smrt. BŮH
NÁS NAVŽDY PŘIJÍMÁ DO SVÉ LÁSKY. Duch svatý se od nás nikdy
neodloučí. Spojení s Bohem totiž přetrvává i ve smrti. Vědomí, že nás Bůh
navždy přijímá do své lásky, se nám stává pramenem důvěry. TO CO VIDÍM,
JE KRÁSNÉ. "Ve svém pokoji mám fotografii své prababičky. Přišla o
manžela i o tři syny, kteří měli tuberkulózu. Její vnuk – můj prastrýc – nebyl
věřící. Když si uvědomil, že jeho babička brzy zemře, řekl jí: Zakusila jste tolik
zkoušek, můžete něco říci právě mně, který nemám víru? Tehdy mu bylo dvacet
let. Babička mu tenkrát neodpověděla. Za týden ji opět přijel navštívit a řekla
mu: To co vidím, je krásné. A zemřela. (Roger Schutz).

Římskokatolické farnosti Morkovice a Pačlavice vás zvou na

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
v sobotu 7. prosince 2013 v kulturním domě v Pačlavicích
na téma: 7 skutků tělesného milosrdenství v naší době
přednáší Dr.Vojtěch Eliáš, biskupský vikář pražského arcibiskupství
Program: 8:30 - zahájení - modlitba radostného růžence
9:00 - I. přednáška - meditace
10:30 - II. přednáška - meditace

11:30 - modlitba růžence světla
12:00 - oběd, přestávka
13:00 - konference, odpovědi na vaše dotazy
13:45 - III. přednáška - meditace
15:00 - adorace ve farním kostele, příležitost ke svátosti smíření
16:00 - mše sv. ve farním kostele, závěr duchovní obnovy
Všichni účastníci mají zajištěné občerstvení a oběd. Do 1. prosince 2013 odevzdejte na
faře v Morkovicích přihlášku s režijním poplatkem 150,-Kč, studenti 80,-Kč. Můžete
se závazně přihlásit i na email: faramorkovice@seznam.cz. nebo telefon 731 621 105.
Poplatek pak zaplatíte na místě. Mějte s sebou Písmo svaté NZ a sešit na poznámky.
Při obnově bude prodej duchovní literatury.

