Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ - 17. LISTOPADU 2013
Úmysly, které já mám, směřují k pokoji, ne k trápení, praví Pán. Budete mě vzývat
a já vás vyslyším a shromáždím vás ze všech míst, kamkoli jsem vás rozptýlil.
1.čt. Mal 3,19-20a * Vzejde vám slunce spravedlnosti.
Žalm Žl 98 * Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
2. čt. 2 Sol 3,7-12 * Kdo nechce pracovat, ať nejí.
Evang: Lk 21,5-19 * Vytrvalostí zachráníte svou duši. Na první pohled se zdá, že Ježíšova
slova vycházejí vstříc stálému lidskému přání znát budoucnost a tak se proti jejím nebezpečím
zajistit. Ale není to tak. Ježíš ujišťuje své věrné, že se jich nezřekne, ať se bude dít cokoli.
BOHOSLUŽBY OD 17. DO 24. LISTOPADU 2013
neděle 17. listopadu
33. neděle v mezidobí
sbírka na opravy
pondělí 18. listopadu
úterý 19. listopadu
středa 20. listopadu
čtvrtek 21. listopadu
pátek 22. listopadu
sobota 23. listopadu
neděle 24. listopadu
Slavnost Ježíše Krista
Krále, obnova
zasvěcení lidstva NSJ

Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Olomouc
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

8:30
10:00
15:00
18:00
7:00

mše sv.
za farníky a dobrodince oprav našich kostelů
divadlo v sokolovně - sv. Jan Sarkander
za + Leopoldu Najmanovu, manžela a syna
za + Aloisii Pěnčíkovou, manž. a živou rodinu

15:00
18:00
18:00
10:00
8:30
9:30
10:00
14:30

requiem a pohřeb + paní Marie Plškové
adorace do 19:00
za + Jana Romana a živou rodinu.
mše sv. den arcidiecéze - 950 let
mše sv.
mše sv.
na poděkování Bohu za společný život
ukončení adorace - svátostné požehnání

Svátky v týdnu: 18. 11. posvěcení římských bazilik sv. Petra a Pavla * 21. 11. pam
Zasvěcení p. Marie v jeruzalémě, * 22. 11. pam. sv. Cecilie panny a mučednice
Slavnost Ježíše Krista Krále je v neděli 24. listopadu. Ve všech farnostech se koná po mši
sv. výstav Nejsvětější Svátosti a obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
V Morkovicích začne po mši sv. adorace, ukončená ve 14:30 svátostným požehnáním.
Den arcidiecéze v Olomouci. v sobotu 23. 11. 2013, společným vyznáním víry zakončíme
Rok víry a oslavíme 950. výročí obnovení diecéze. V 10:00 mše sv. a program do 16:00.
Drazí věřící, tentokrát bych rád připomněl pozvání na Den arcidiecéze 23. listopadu, kdy
společnou bohoslužbou v 10.00 v katedrále poděkujeme Pánu za vše, co naší arcidiecézi a
lidem v ní dal za těch 950 let od jejího obnovení, kdy v modlitbě vzpomeneme na všechny
naše předchůdce, kteří se podíleli na budování místní církve a předávání víry. Děkuji všem,
kteří připutují i se svými věřícími. Na Slavnost Ježíše Krista Krále ukončete Rok víry
slavnostním vyznáním víry a holdem Kristu v Eucharistii.
arcibiskup Jan
Naléhavě žádám a prosím farníky, aby reagovali na výzvu otce arcibiskupa a v sobotu
23.11. obětovali svůj čas a přijeli společně oslavit velké výročí naší arcidiecéze a ukončení
Roku víry. Autobus pojede z našich farností v 8:10 z Morkovic do Prasklic a Pačlavic.

PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
v sobotu 7. prosince 2013 od 8:30 v kulturním domě v Pačlavicích + poplatek 150,Jméno..............................................................Adresa........................................... .

Adventní duchovní obnova v sobotu 7. prosince 2013 v KD v Pačlavicích přednáší
Dr.Vojtěch Eliáš, biskupský vikář pražského arcibiskupství. Zahájení obnovy v 8:30, závěr v
16:00 při mši sv. Účastníci mají zajištěné občerstvení a oběd. Do 1. prosince 2013 odevzdejte
v kostele, nebo paní Gremlicové přihlášku s poplatkem 150,-Kč, studenti 80,-Kč. Nebo se
přihlaste na email: faramorkovice@seznam.cz. nebo telefon 731 621 105. Poplatek pak
zaplatíte na místě. Při obnově bude prodej duchovní literatury.
Dětské mše sv. jsou každý pátek v 18:00 v Morkovicích. Zpívá při ní scholička a děti jsou
zapojeny do dění při liturgii. Prosím rodiče dětí, které chodí do náboženství, aby dětem
připomínali účast na mši sv. a nejlépe, kdyby je doprovodili. Bez příkladu se víra nepředá.
Divadelní představení Jan Sarkander v neděli 17. listopadu v 15:00 v sále Sokolovny.
k výročí 400 let od působení Jana Sarkandera ve Zdounkách. Děj představení znázorňuje
poslední fázi Sarkanderova života. Vřele doporučuji všem farníkům a zvláště dětem.
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 AG v Kroměříži
přednáškou otce biskupa Josefa Hrdličky. Kurz je pro celý děkanát. Prosím lektory z našich
farností, aby nahlásili svou účast paní Skřítkové, nebo paní Kopečné z Morkovic. 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. Kurs lektorů zatím absolvovala jen paní Kuchtíková z farnosti
Pačlavice a paní Dvořáková z Prasklic.
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 a
scholička.
Sbírky v září a říjnu 2013
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
neděle 1. 9.
3 927,1 810,740,neděle 8. 9.
3 800,1 924,960,neděle 15. 9.
4 992,1 766,2 539,na opravy neděle 22. 9.
16 086,4 835,2 740,sv. Václav sobota 28. 9.
2 195,873,neděle 29. 9.
4 288,2 085,430,neděle 6. 10.
3 695,1 410,950,neděle 13. 10.
3 839,1 982,1 200,sbírka na misie neděle 20. 10.
16 293,5 730,3 647,na opravy neděle 27. 10.
12 535,2 992,376,pokladničky a dary
39 480,1 420,6 133,Drazí farníci dnes v neděli 17. 11. bude v Morkovicích obětována mše sv. za farníky a
dobrodince při opravách našich kostelů a far. Daří se nám díky vaším darům velké dílo, které
jak doufáme nás mnohé přetrvá a zůstane připomínkou vaší štědrosti budoucím generacím.
Stále prosíme o dary na zaplacení poslední faktury opravy střechy kostela v Morkovicích,
vyšel nám také inzerát v Kat. týdeníku, na započatou opravu fary v Prasklicích a na chystanou
výměnu oken na faře v Pačlavicích. Při tom všem se pravidelně platí nezanedbatelné režije
z kostelů a far. Všem dárcům ať Bůh odplatí.

