Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 10. LISTOPADU 2013
Kéž pronikne k tobě má modlitba, nakloň svůj sluch k mému volání, Hospodine!

1.čt. 2 Mak 7,1-2.9-14* Král všehomíra vzkřísí nás k věčnému životu.
Žalm 17 * Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.
2. čt. 2 Sol 2, 16-3,5 * Pán ať vás utvrdí v každém dobrém činu i slovu.
Evangelium: Lk 20,27-38 * Bůh není Bohem mrtvých, ale živých. Saduceové nebyli
jediní, kdo chtěli Ježíše přivést do úzkých a chytit ho za slovo. Předložili tedy do krajnosti
dovedené důsledky aplikace tzv. leviátního zákona. Dopadli však stejně špatně jako
všichni ostatní, kdo se neptali, aby pochopili, ale aby ukázali, že oni mají pravdu.
V argumentaci prohráli, a proto se tím více snažili o mocenský zásah vůči Ježíšovi.
BOHOSLUŽBY OD 10. DO 17. LISTOPADU 2013
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
pondělí 11. listopadu
Pačlavice
17:0 poutní mše sv.
0
úterý 12. listopadu
Morkovice
14:3 requiem za + Zdeňku Slavíkovou
0
středa 13. listopadu
čtvrtek 14. listopadu
Morkovice
18:0 adorace do 19:00
0
pátek 15. listopadu
Morkovice
18:0 na poděkování za Boží ochranu (č.324)
0
sobota 16. listopadu
Morkovice
7:30 za + rodiče Králíkovy, syna, ž. a + rod.
Prasklice
18:0 mše sv.
0
neděle 17. listopadu
Pačlavice
8:30 mše sv.
33. neděle v mezidobí Morkovice
10:0 za farníky a dobrodince oprav našich kostelů
sbírka na opravy
Morkovice
0 divadlo v sokolovně - sv. Jan Sarkander
15:0
0
Svátky: 11. 11. pam. sv. Martina Tourského, biskupa * 12. 11. pam sv. Josafata, bisk. a
mučedníka, * 13. 11. pam. sv. Anežka České, panny.

POZVÁNÍ NA KONCERT DUCHOVNÍ HUDBY
v neděli 10. listopadu 2013 v 16: 00 v chrámu sv. Jana Křtitele v Morkovicích
Účinkují - Dómský smíšený sbor Brno, Pěvecký sbor Cantus Morkovice
Program: D. S. Bortňanskij: Cheruvimskaja č. 7, * S. Rachmaninov: Bogorodice Děvo, * F.
Macek: Pronošaše sja slovo Hospodně * V. Bleša: Žalm č. 65, Ave Maria, * A. Dvořák:
Biblická píseň č. 6, * Z. Pololáník: Hymnus Ježíše Krista Krále, Ave Maria * V. Bleša: Sv.
Cyril a Metoděj, kantáta, * A. Dvořák: Hospodine, pomiluj ny, * A. Cmíral: Svatý Václave.

Sólisté: Jana Blešová, Jiří Bleša, Kristýna Jašková. * Varhany: Jaroslav Derka, Jan
Brablík. * Dirigenti: Petr Kolář, Vladimír Bleša. * Vstupné dobrovolné.
Výuka náboženství začne opět v pondělí 11. listopadu dle rozpisu. 12:00 - 1. a 2. třída, 12:50
- 3. a 4. tř. 13:40 - 5. až 9. tř. Skupina, která má vyučování ve středu se přidá ke skupině
v pondělí v 13:40. Prosím rodiče o připomenutí a také kontrolu úkolů, které děti měli.
Poutní slavnost farního kostela sv. Martina v Pačlavicích v neděli 10.listopadu. V 9:00
hodová mše sv. s Te Deum a svátostným požehnání. Poutní mše sv. v den svátku sv.
Martina v pondělí 11. listopadu v 17:00 na kterou jste zváni i z okolních farností.
Myšlenka papeže Františka z Generální audience ve středu 6. listopadu 2013. „Často jsme
vyprahlí, lhostejní, odtažití, a místo abychom sdíleli bratrství, předáváme nevrlost, chlad a
egoismus. A mohou naše církve růst nevrlostí, chladem a egoismem? Může tak růst celá
církev? Nikoli, nevrlost, chlad a egoismus církvi nepřináší růst. Církev roste jedině láskou,
která přichází z Ducha svatého. Pán nás zve, abychom se otevřeli společenství s Ním ve
svátostech, v charismatech a v lásce, abychom důstojně žili svoje křesťanské povolání“.

Divadelní představení Jan Sarkander v neděli 17. listopadu v 15:00 v sále Sokolovny.
Toto představení bylo nacvičeno k výročí 400 let od působení Jana Sarkandera ve
Zdounkách. Děj představení znázorňuje poslední fázi Sarkanderova života: působení v
Holešově, zatčení a umučení v Olomouci. Vřele doporučuji všem farníkům a zvláště dětem.

Den arcidiecéze v Olomouci - ukončení roku víry v sobotu 23. listopadu 2013
„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.
Setkání všech farností diecéze začne v 10:00 mší sv. v olomoucké katedrále sv. Václava.
Po malém občerstvení je tu nabídka různých programů v olomouckých kostelích,
v Arcibiskupském muzeu a v Arcibiskupském paláci, představení pastoračních center na
kurii, nebo adorace před svatostánkem. Po celý den bude otevřen farní dům se zázemím
pro rodiče s malými dětmi. Program bude zakončen společnou adorací a svátostným
požehnáním v 16:00 hod. v katedrále. 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. Prosím farníky, rodiny, mládež,
aby se této akce zúčastnili. Přihlaste se prosím u paní Gremlicové, nebo v sakristii kostelů.
Kurz lektorů pro všechny, kteří při mši svaté konají v našem děkanátu službu lektora,
nebo se chtějí na takovou službu připravit, bude zahájen 30. listopadu v 10:00 na
Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži přednáškou otce biskupa Josefa Hrdličky.
Kurz je pořádán pro celý děkanát. Lektorství je služba při mši sv. Každý kdo čte veřejně
Boží slovo by měl tímto kursem projít a na závěr přijat pověření k této službě. Setkání
lektorů z našich farností bude ve středu 27. listopadu v 19:00 na faře.
Benefiční koncert pod názvem „Adventní vigilie“ na podporu dokončení opravy střechy
farního kostela v Morkovicích se uskuteční v sobotu 30. listopadu v 17:00 v
chrámu sv. Jana Křtitele v Morkovicích. V programu vystoupí učitelé místní
pobočky ZUŠ.
Pouť na Turzovku v den Slavnosti Neposkvrněného početí P. Marie, v pondělí 9.
prosince. Kdo máte zájem domluvme se a pojedeme osobními auty jako vloni.
Římskokatolické farnosti Morkovice a Pačlavice vás zvou na

Adventní duchovní obnovu v sobotu 7. prosince 2013 v KD v Pačlavicích

na téma: 7 skutků tělesného milosrdenství v naší době
přednáší Dr.Vojtěch Eliáš, biskupský vikář pražského arcibiskupství
Zahájení obnovy v 8:30, dvě dopolední přednášky, oběd, odpoledne možnost dotazů, třetí
přednáška, adorace a příležitost ke svátosti smíření. V 16:00 vrchol duchovní obnovy mše
sv. ve farním kostele, možnost získání plnomocných odpustků.
Účastníci mají zajištěné občerstvení a oběd. Do 1. prosince 2013 odevzdejte v kostele,
nebo paní Gremlicové přihlášku s 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. Při obnově bude prodej duchovní literatury.

