Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SLAVNOST SV. VÁCLAVA - 28. ZÁŘÍ 2014
Dorostl k svatosti za krátký čas, a naplnil mnohé věky.
1.čt. Mdr 6, 9-21 * Kdo svatě střeží svaté příkazy, budou uznání za svaté.
Žalm 1 Kron 29, 11-12 * odp. Ty, Hospodine, vládneš nade vším.
2.čt. 1Petr 1,3-6; 2,21b-24 * Zanechal vám příklad, abyste šli v jeho šlépějích a žili spravedlivě.
Evang. Mt 16,24-27 * Kdo svůj život pro mne ztratí, nalezne ho. Evangelium přináší člověku plné
povznesení, které prochází zřeknutím se všeho, co je s tím neslučitelné. Sobecky „získat celý svět“
se nesrovnává s vlastní spásou, protože je to proti spáse druhých. Být Ježíšovým učedníkem
znamená vždycky přijmout kříž, ale zároveň to přináší účast i na jeho slávě.

BOHOSLUŽBY OD 28. ZÁŘÍ DO 5. ŘÍJNA 2014
neděle 28. září
Pačlavice
8:30 mše sv.
Slavnost sv. Václava
Prasklice
10:00 mše sv. za farníky
vzpomínka na padlé
Morkovice
16:00 za padlé v 1. světové válce a jejich rodiny
pondělí 29. září
Morkovice
18:30 za † rodiče Šimákovy a Hájkovy a živ.
rod.
středa 1. října
Morkovice
15:00 za † Františka Hanáka, manželku a děti
čtvrtek 2. října
Pačlavice
17:00 mše sv. / Morkovice adorace od 18:00
andělů strážných
Morkovice
18:40 za kněze - intence na misie
pátek 3. října
Prasklice
17:30 mše sv.
první pátek
Morkovice
18:30 za † Františka Krejčího, živou a † rodinu
sobota 4. října
Morkovice
7:30 večeřadlo / za ž. a † členy živého růžence
neděle 5. října
Prasklice
7:30 mše sv.
27. neděle v mezidobí Pačlavice
8:45 za farníky
Morkovice
10:00 za † rodiče Blešovy, dceru a živou rodinu
Svátky v týdnu: po 29. 9. Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů; út 30. 9. pam.
sv. Jeronýma, kněze a uč. církve; st 1. 10. pam. sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a uč. církve;
čt 2. 10. pam. svatých andělů strážných; so 4. 10. pam. sv. Františka z Assisi
Setkání ekonomických rad farností na téma restituce a nový model hospodaření se koná pro
naše farnosti ve středu 1. října v 17:00 ve Zlíně na Jižních Svazích. Z našich farností se zúčastní
tito členové ek. rad. Morkovice - Gremlicová, Suchánek, Vrba. Pačlavice - Zdražil Kuchtíková,
Topinka. Prasklice Jež, Káňa. Odjezd bude v 16:00 od fary v Morkovicích. .
Vyučování náboženství pokračuje v pondělí 11:50 - 1. a 2. třída. 12:45 - 3. a 4. tř. 13:40 - 7. 8.
a 9. tř. Středa 12:45 - 5. a 6. třída. Výuka probíhá v učebně anglického jazyka.
Zpovídání před prvním pátkem: Morkovice v pondělí a středu před mší sv., v pátek od 15:00.
Pačlavice ve čtvrtek před mší sv. Prasklice v pátek před mší sv.. Adorace ve všech farnostech
30 min před mší sv. Rodiče připomeňte dětem měsíční zpověď na první pátek!
Společenství mládeže začne v pátek 3. října opět v 19:00 v Morkovicích na faře. Společná
setkání budou o modlitbě, katechismu a životě církve. Kéž mladé spolčo povzbudí ve víře.
Schůzka ministrantů bude v sobotu 4. října od 9:30 na faře v Morkovicích. Začneme soutěžit
proto přijďte všichni.

Bohoslužba za padlé vojáky a zemřelé oběti První světové války
v neděli 28. září 2014 v den české státnosti a slavnosti sv. Václava.
V 16:00 mše sv. ve farním kostele v Morkovicích, při které příbuzní a známí zapálí svíce
za 55 padlých vojáků z našeho města.
V 17:15 vyjde od kostela průvod k pomníku padlých, kde proběhne pietní vzpomínka
s kladením věnců a projevy představitelů města.
V Morkovicích padlo 55 vojínů, jichž jména jsou uvedena: Adamčík František, Bazalka
Antonín, Bleša Josef, Brablík Jindřich, Cupák František, Čech Alois, Derka Antonín, Foltýn
Jan, Gazda Jindřich, Horák Bartoloměj, Horák Jan, Hrabánek Jan, Hýsek Antonín, Churý Jiří,
Churý Valentin, Jaroušek Ferdinand, Jiříček František ,Jiříček Valentin, Judas František, Judas
Matouš, Kaláb Antonín, Kohn František, Kohn Jaroslav, Kroutilík František, Malinka
František, Malinka Václav, Matoušek Rudolf, Mouric František, Němec Filip, Ospalík Alois,
Pátík František, Pavlas František, Silnica František, Skřítek Evžen, Skřítek Leopold, Skřivánek
Vilém, Sláma Jan, Slezák František, Slezák Matěj, Staněk Štěpán, Stavinoha Arnošt, Šebestík
Richard, Štěpánek Jaroslav, Štětina Jan, Tálský Oskar, Tichý František. Trávníček František,
Urban Alois, Vaculík Josef,Veselý Antonín, Vízek František, Wolf Stanislav, Zdražil
František, Zdražil Josef, Zemánek František,
"Nemělo by se zapomínat, že první světová válka stála 20 miliónů lidských životů.
Mladá generace o tom mnoho neví, chceme, aby si to přiblížila
a chceme také vzdát poctu padlým a mrtvým z války,"
Den modlitby za nadcházející biskupskou synodu vyhlásil papež František neděli 28. září
2014. Synoda se uskuteční ve dnech 5. - 19. října 2014 s tématem „Pastorační výzvy pro rodinu
v kontextu evangelizace“. Věřící se mohou na tento úmysl připojit svou osobní modlitbou a
především modlitbou v rodině. „Vyzýváme místní církve, farní společenství, instituty
zasvěceného života, sdružení a hnutí, aby se ve dnech předcházejících synodním pracím i
během synody modlily při slavení eucharistie i při jiných liturgických příležitostech,“ Modlitbu
za Synodu ke Svaté rodině, připravil papež František.
Ježíši, Maria a Josefe, ve vás kontemplujeme nádheru pravé lásky a na vás se s důvěrou
obracíme. Svatá Nazaretská rodino, učiň i naše rodiny místy společenství
a večeřadly modlitby, autentickými školami evangelia a malými domácími církvemi.
Svatá Nazaretská rodino, kéž se už nikdy v žádné rodině nezažívá násilí, uzavřenost a
rozdělení, kéž každý, kdo byl zraněn a pohoršen, brzy pozná útěchu a uzdravení.
Svatá Nazaretská rodino, kéž příští biskupská synoda dokáže ve všech vzkřísit vědomí
posvátného a neporušitelného charakteru rodiny a její krásy v Božím plánu.
Ježíši, Maria, Josefe, naslouchejte naší prosbě a vyslyšte ji.
Sčítání návštěvníků bohoslužeb v tomto roce se podle rozhodnutí ČBK uskuteční v neděli 12.
října ve všech diecézích ČR. Pro získání lepšího přehledu o Arcidiecézi a pro získání podkladů
pro financování církve v ČRe. Prosíme Vás o pochopení a pomoc při získávání co
nejpřesnějších údajů o skutečném počtu praktikujících katolíků v jednotlivých farnostech.
Sčítání bychom měli vykonat ve farnosti, kde patříme trvalým pobytem.
Měsíc říjen je měsíc sv. růžence, přicházejte na modlitbu sv. růžence před mší sv. do
kostela, modlete se růženec v rodinách s vašimi dětmi.
Pomozte svými dary splácet dluhy z oprav našich far a kostelů. Pán Bůh vám zaplať.

