Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 7. ZÁŘÍ 2014
Jsi spravedlivý, Hospodine, a správné je tvé rozhodnutí;jednej se svým služebníkem
podle svého milosrdenství.
1.čt. Ez 33,7-9 * Nebudeš-li bezbožnému domlouvat, jeho krev budu vymáhat z tvé ruky.
Žalm 95 * Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“
2.čt.:Řím 13,8-10 * Naplněním zákona je láska.
Evang: Mt 18,15-20 * Dá-li se říci, svého bratra jsi získal. Pravidla pro život církve z 18.
kap. Matoušova evangelia, nejsou jen vnějšími regulativy života. Vedou ke skutečnosti
velmi niterné, k tomu, aby církev byla chrámem Ducha, příbytkem Ježíšovým, Boží stavbou
na této zemi. I zde vidíme, že Ježíšovým úmyslem není hříšníka zatratit, ale získat.

BOHOSLUŽBY OD 7. ZÁŘÍ DO 14. ZÁŘÍ 2014
neděle 7. září
23. neděle
v mezidobí
pondělí 8. září
Svátek Narození P.
Marie
středa 10. září

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Morkovice

7:30
8:30
10:00
17:30
18:30

Morkovice

čtvrtek 11. září

Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

18:30 za † rodinu Jiříčkovu a Husákovu a d.
v oč.
14:30 requiem a pohřeb + Františka Moronga
17:30 mše sv.
9:30 mše sv. za B. požehnání a ochranu
18:30 P.M.
mše sv. za ž. a + Marie z našich
farností
14:00 zahájení procesí s obrazem P. Marie
15:00 poutní mše sv. za poutníky a rodiny

pátek 12. září
Svátek Jména P.
Marie
sobota 13. září
HLAVNÍ POUŤ NA
KŘÉBY
neděle 14. září
POVÝŠENÍ SV.
KŘÍŽE
14:00 KC rodin na
Křéby

Prasklice
Křéby
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

mše sv. za farníky
mše sv.
na poděk. Bohu a požehnání pro rod. / 705
mše sv.
za † Marii Štětinovu, rodiče a sourozence

7:30 mše sv.
8:45 mše sv.
10:00 za † Světlanu Morongovu, d. v oč., a živ.
rod.

Hlavní pouť na Křébech bude pro naše farnosti vrcholem Roku rodiny. Prosím všechny
rodiny o hojnou účast v sobotu na pouti a v neděli při vedení Křížové cesty.
Pravidelné nedělní adorace: budou opět ve všech farnostech každou třetí neděli. Církev i
farnost roste z eucharistie, využijme času stráveného při adoraci k posilnění naší víry.
Poděkování za úrodu bude v neděli 21. září při každé mši sv. Přineste v pátek nebo v
sobotu ráno do kostela z každého domu plody své úrody, k vytvoření děkovné dekorace.
Repríza muzikálu Až na smrt bude v neděli 14. září ve 20:00 v kostele sv. Mořice v KM.

Vyučování náboženství začne podle rozpisu od 8. září. Čekejte ve vestibulu školy
Den
Ročník
Čas
Místo
Vyučuje
Pondělí
1 a 2. třída
11:50 ZŠ Morkovice
P. Josef
Pondělí
3 a 4. třída
12:45 ZŠ Morkovice
P. Josef
Pondělí
7, 8 a 9. třída
13:40 ZŠ Morkovice
P. Josef
Středa
5, a 6 třída
12:45 ZŠ Morkovice
P. Josef

HLAVNÍ POUŤ U PANNY MARIE OCHRANITELKY NA KŘÉBECH
při příležitosti svátku Jména Panny Marie, výročí obnovení poutního místa,
požehnání venkovního oltáře a posvěcení původního poutního kostela
pátek 12. září 2014 - svátek Jména Panny Marie
celodenní poklona před obrazem Panny Marie ve farním kostele v Morkovicích,
kam byl obraz po zrušení kostela na Křébech přenesen
9:00 radostný růženec za děti a rodiny
9:30 mše sv.- celebruje P. František Urban, ThD, z Tovačova a kněží děkanátu
12:00 Anděl Páně a růženec světla za kněze, bohoslovce a nová povolání,
15:00 bolestný růženec za nemocné, trpící a duše v očistci,
17:30 slavný růženec za mír ve světě a náš národ * 18:00 mše sv. - celebruje P. Petr
Káňa, kaplan v Šumperku, po mši sv. průvod s obrazem P. Marie
sobota 13. září 2014 - hlavní Křébská pouť v Roce rodiny
výroční den posvěcení původního kostela a obnovení poutí
14:00 - zahájení slavnosti u farního kostela v Prasklicích,
procesí s obrazem P. Marie na Křéby
15:00 - poutní mše sv. za poutníky a rodiny, celebruje
P. Petr Bulvas z Olomouce, biskupský vikář
16:00 - koncert pro rodiny dechové hudby Morkovčanka
neděle 14. září 2014 - svátek Povýšení sv. Kříže
14:00 - křížová cesta rodin z našich farností na Křéby
15:00 - zasvěcení rodin P. Marii, Te Deum a svátostné požehnání
Přijďte prožít pouť na Křéby jako vrchol Roku rodiny v našich farnostech, poděkovat za
ochranu a prosit, ať jako toto místo po staletích povstalo k životu, obnoví se i víra
v našich rodinách.
Setkání členů past. a ekon. rad z našich farností bude v pondělí 8. září po mši sv. v 19:30 na faře
v Morkovicích. Členové PRF Morkovice: Pavel Vrba, Marie Kopečná, Evžen Najman, Helena
Holásková, Eva Štěpánová a Štěpán Churý. Ek. rada: jmenovaní farářem Marie Gremlicová a Michal
Suchánek. PRF Pačlavice: Stanislav Zdražil, Josef Hladký, Marcela Kuchtíková, Eva Vdolečková, Jana
Žourková, František Jašek st. ERF Prasklice: členy jmenuje farář. Program: 1. Zpráva o hospodaření
farností. 2. Příprava pouti na Křébech jako společné pouti rodin našich farností. 3. Pastorační plán na
zbytek r.2014. Schůzka ministrantu bude v sobotu 20. září od 9:00 na faře v Morkovicích.
Sbírky v srpnu 2014
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
neděle 3. 8.
5 393,2 165,280,neděle 10. 8.
3 737,1 989,770,Nanebevzetí P. M. 15. 8.
1 715,430,310,sbírka na opravy 17. 8.
18 500,5 630,1 580,neděle 24. 8.
3 604,1 547,430,neděle 31. 8.
3 770,2 161,590,pokladničky a dary
17 667,745,4 529,-

