Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SVÁTEK POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE - 14. ZÁŘÍ 2014
Naší jedinou chloubou je kříž našeho Pána Ježíše Krista: v něm je naše naděje,
život a vzkříšení, skrze něj jsme spaseni a vysvobozeni.
1. čt. -Nm 21, 4b-9 * Každý uštknutý, když se na měděného hada podívá, zůstane naživu
Žalm - 78 * Nezapomínejte na Boží skutky!
2. čt. - Flp 2,6-11 * Ponížil se, proto ho také Bůh povýšil
Evangelium - Jan 3, 13-17 * Syn člověka musí být vyvýšen. Středem Ježíšovy noční
rozmluvy s Nikodémem je úvaha o příhodě s hadem na poušti, o níž čteme v prvním čtení
dnešního svátku. Paralela je zřejmá: hadu odpovídá Syn člověka, po „vyvýšení“ z prvního
příběhu nastupuje Kristovo „povýšení“, životu, který získal uštknutý pohledem víry na
znamení hada, odpovídá „život věčný“, který dává Kristus povýšený na kříž tomu, kdo
v něho věří. Povýšením na kříž se projevuje spasitelská láska:“ Bůh tak miloval svět, že dal
svého jednorozeného Syna.“ Smrt a oslavení Krista se musí číst v tomto znamení lásky.
Podle Jana je Kristovo povýšení na kříž, tj. jeho pascha, kořenem spásy a zjevením jeho
lásky. V ukřižovaném Kristu je soud druhotný vzhledem k odpuštění a ke spáse.

BOHOSLUŽBY OD 7. ZÁŘÍ DO 21. ZÁŘÍ 2014
neděle 14. září
POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE
KC rodin po každé mši sv.
středa 17. září
čtvrtek 18. září
pátek 19. září
sobota 20. září
neděle 21. září
25. neděle v mezidobí
sbírka na opravy
pátek 26. září
sobota 27. září
neděle 28. září
Slavnost sv. Václava
vzpomínka na padlé

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Lhota
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
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8:45
10:00
18:30
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16:00

mše sv.
mše sv.
za † Světlanu Morongovu, d. v oč., a živ. rod.
za + Ludvíka Přikryla, rodiče a ž. rod.
mše sv. / Morkovice adorace 18:00 - 19:00
mše sv.
za + rodiče Okálovy, ž. a + rod.
na poděkování za společný život (č.607)
mše sv. - poděkování za úrodu
mše sv. - poděkování za úrodu
za farníky - poděkování za úrodu
za + rodiče Slezákovy, živou a + rodinu
mše sv. po příjezdu z pouti
mše sv.
mše sv. za farníky
za padlé v 1. světové válce a jejich rodiny

Svátky v týdnu: 15.9. P.M. Bolestné, 16.9. sv. Ludmily, 20.9. sv. Ondřeje a Pavla,
korejských mučedníků, 23.9. sv. otce Pia z Pietrelciny, 27.9. sv. Vincence z Paula, kněze.
Křížová cesta za rodiny v rámci Křébské pouti a Svátku sv. Kříže, nebude kvůli počasí
dnes odpoledne na Křébech, ale v každé farnosti hned po nedělní mši sv.
Pravidelné nedělní adorace: začnou opět ve všech farnostech každou třetí neděli. Církev i
farnost roste z eucharistie, využijme času stráveného při adoraci k posilnění naší víry.
Repríza muzikálu Až na smrt je dnes v neděli 14.9. ve 20:00 v kostele sv. Mořice v KM.
Schůzka ministrantů bude v sobotu 20. září od 9:00 na faře v Morkovicích.

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. V
době, kdy sklízíme úrodu z polí a zahrad, je čas na děkování Pánu Bohu za úrodu, kterou
nám požehnal tento rok. Ať každý kdo doma něco pěstuje přinese díl úrody na poděkování.
V pondělí 22. září se vše odveze darem bohoslovcům do semináře jako naturální sbírka.
Setkání ekonomických rad farností na téma restituce a nový model hospodaření se koná
na třech místech v diecézi: v Uh. Hradišti 18. 9. v 18:00 v Orlovně, ve Zlíně 1. 10. v 17:00
na Jižních Svazích, v Olomouci 2. 10. v 18:00 v sále Arcibiskupství. Farnosti si vyberou
místo setkání dle svých časových možností a předem oznámí počet účastníků kvůli zajištění
míst. Účast duchovních, kteří jsou předsedy farních rad, je povinná. Z každé farnosti pojede
aspoň jeden člen ekonomické rady. Na setkání zve + Jan Graubner, arcibiskup.
Sbírky na opravy příští neděli jsou na zaplacení faktur, nebo půjček za opravy v našich
farnostech. Farnosti Morkovice zastupitelstvo města schválilo dotaci 100 000,-Kč. na
střechu kostela. K zaplacení letošní faktury do povinného vyúčtování k 10. 11. 2014 ještě
stále zbývá získat přes sto tisíc. To je osm nedělních sbírek z nichž jedna půjde na misie a
druhá na Charitu. Pokud nebudou mimořádné dary, tak si zpočítejte kolik je třeba každou
neděli vybrat. Dotace Zlínského kraje po vyúčtování půjde celá na zaplacení půjček
farníkům, kteří tak pomohli splácet faktury. Pačlavice musí začít splácet arcibiskupství
půjčku 400 000,- na rekonstrukci fary. První půlku do konce r. 2015 a druhou v r. 2016.
Což vychází měsíčně 16 600,-Kč. Prasklice mají opravenou faru a dluh přes 450 000,-Kč.
Obdivuji zdejší farníky, kteří při rekonstrukci a vybavení fary jednotlivě darovali tyto
částky: Zaplacení terénních úprav na dvoře 23 000,-, nové postele 40 000,- matrace 20000,krbová kamna 6000,- Dar na účet 5000,-. Na faře se již ubytovávají skupiny i jednotlivci a
farnosti se tak pomalu zvyšuje příjem. Pán Bůh zaplať všem, kteří nějak pomáhají.
Srdce sv. Faráře arského v České republice - od 13. září 2014 bude
relikviář s neporušeným srdcem sv. Jana Marii Vianneye putovat po
našich diecézích. Doprovodí ho kněží z Arsu P. Frédéric Vollaud a P.
Roland Varin, kteří také pronesou tlumočené přednášky o tomto světci,
do jehož zpovědnice kdysi putovaly tisíce lidí z celé Francie. * Nejblíže
se s ostatky můžeme setkat ve čtvrtek 18. září od 16.15 v katedrále
v Brně. V neděli 21. září v Olomouci v katedrále sv. Václava, v 10.00
mše sv. Po ní společné uctění relikvie. K osobní tiché modlitbě a
rozjímání bude možnost od 12:00. V 16.00 začne program pro kněze,
růženec, adorace a nešpory, jimž bude předsedat arcibiskup Jan
Graubner. Během programu bude možné přijmout svátost smíření.
Vzpomínková bohoslužba za oběti První světové války bude v Morkovicích v neděli 28.
září 2014 v den Slavnosti sv. Václava.
16:00 mše sv. ve farním kostele v Morkovicích, rodiny
pozůstalých zapálí v kostele svíce za padlé vojáky
17:15 průvod z kostela k pomníku padlých, pietní
vzpomínka, projevy představitelů města.
Město Morkovice a Římskokatolická farnost Morkovice
zvou k účasti a vzpomínce všechny občany, představitele
obce, členy zastupitelstva, učitele, školní děti, studenty,
členy sboru dobrovolných hasičů, sokoly.

