Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 5. ŘÍJNA 2014

Bože, v tvé moci je všechno a nikdo nemůže odporovat tvé vůli. Tys učinil nebe i zemi
a všechno, co je pod nebem. Ty jsi Pán všeho tvorstva.
1.čtení. Iz 5,1-7 * Vinicí Hospodina zástupů je dům Izraele.
Žalm 80 * Dům Izraele je vinicí Páně
2.čtení: Flp 4, 6-9 * Bůh, dárce pokoje, bude s vámi.
Evangelium: Mt 21, 33-43 * Vinici pronajme jiným vinařům. Jestliže si Bůh vyvolený
národ svou péčí v dějinách pěstoval, právem od něho čeká výsledek. podobenství o vinici
je zcela průzračné: ukazuje na selhání těch, kdo Krista nepřijali. Ale otevírá i v tomto
případě cestu dál. Boží záměr nebude zmařen, na jeho vinici budou pozváni pohané.
BOHOSLUŽBY OD 5. DO 12. ŘÍJNA 2014
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
pondělí 6. října
Jezírko
17:00 poutní mše sv. ze svátku P. M. Růžencové
středa 8. října
Prasklice
17:30 mše sv.
Morkovice
18:30 za + rodiče Sokolovy, syny a ž. rod.
čtvrtek 9. října
Pačlavice
17:30 mše sv. / Morkovice adorace od 18:00
pátek 10. října
Morkovice
18:00 za + rodiče Morongovy, + děti a ž. rod.
sobota 11. října
Morkovice
8:00 za ž. a + rodinu Okálovu
neděle 12. října
Prasklice
7:30 mše sv. / * * sbírky na opravy * *
27. neděle v mezidobí
Pačlavice
8:45 mše sv.
sčítání účastníků mše sv. Morkovice
10:00 za ž. a + rod. Krompolcovu a Horkelovu
Mše sv. pro děti budou bývat každý pátek v 18:00 v Morkovicích. Zpívá při nich
scholička. Rádi přivítáme i děti s rodiči z Pačlavic a Prasklic. Společenství mládeže bude
v pátek 10. října opět v 19:00 v Morkovicích na faře. Setkání nás povzbudí ve víře.
Společná schůze pastoračních a ekonomických rad všech farností bude ve středu v 19:30
na faře v Morkovicích. Nutná účast všech vyplývá z aktuální situace.
Modleme se za biskupskou synodu o rodině, která probíhá 5. - 19. října 2014 v Římě.
Věřící se mají k tomuto úmyslu připojit osobní modlitbou a především modlitbou v rodině.
Misijní neděle bude 19. října 2014 - papež František vybízí - darujme svůj 1denní výdělek
do sbírky na misie. Pravidelná měsíční sbírka na opravy ve farnostech bude již 12. října.
Sčítání návštěvníků bohoslužeb se uskuteční v neděli 12. října ve všech diecézích ČR.

SRDEČNĚ ZVEME NA POUTĚ V MĚSÍCI ŘÍJNU:
6. října - P. Marie Růžencové - mše sv. v 17:00 na Jezírku.
13. října - poslední fatimský den na Křébech - v 16:30 průvod a mše sv.
s novokněžským požehnáním P. Michala Sekničky, kaplana v Boskovicích.
Měsíc říjen je měsíc sv. růžence, přicházejte na modlitbu sv. růžence před mší sv.
do kostela, modlete se růženec v rodinách s vašimi dětmi.

POZVÁNKA NA PŘEDNÁŠKU: UMĚNÍ DOPROVÁZET ve čtvrtek 9. října 2014
v 19:00 ve far. kostele v Morkovicích. Cílem přednášky je poukázat na současné slabiny
péče o pacienty v závěrečné fázi života a popsat jejich situaci v jednotlivých kasuistikách. V
přednášce jsou představeny konkrétní kroky nutné ke zbudování domácího hospice.
Přednášející také hodnotí své zkušenosti z doprovázení a identifikuje hlavní slabiny péče o
umírající pacienty. Současně hledá a navrhuje konkrétní kroky, které mohou změnit jejich
nelichotivé podmínky. Součástí přednášky je promítnutí prezentace Domácího hospice Duha
v Hořicích a svědectví umírající pacienty a dcery, které doprovodila svou maminku.
Přednášející Jana Sieberová (1965) je zdravotní sestra, která založila v roce 2009
společně se svým manželem MUDr. Pavlem Sieberem domácí hospicovou péči v Hořicích
ve východních Čechách. Nedostatečná péče o umírající pacienty v nemocnicích a snahy o
uzákonění eutanázie v České republice byly spouštěcím faktorem k opuštění její profese
anesteziologické sestry. Od roku 2008 přednáší téma eutanázie zdravotníkům a
studentům v Královéhradeckém kraji. Snaží se o to, aby se paliativní péče stala nedílnou
součástí zdravotnictví a zároveň bojuje o financování domácí hospicové péče.
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.
U příležitosti blížícího se konce Roku rodiny se k věřícím olomoucké arcidiecéze
obrací pastýřským listem arcibiskup Jan Graubner. List se v kostelech arcidiecéze čte
v neděli 5. října 2014, v den zahájení mimořádné biskupské synody o rodině, na níž
arcibiskup Graubner zastupuje biskupy ČR. Arcibiskup Graubner ve svém listu nejprve
připomíná to, co už věřícím napsal při předchozích příležitostech během Roku rodiny – v
celkem šesti pastýřských listech zaslaných od loňského adventu do začátku letošního
školního roku. „Jsem rád, že jste živě reagovali na některé podněty, že jste se taky pokusili
o konkrétní kroky k pozvednutí vaší křesťanské rodiny“. V další části se pak věnuje
konkrétním otázkám a problémům, které dnes křesťanskou rodinu ohrožují: nesezdanému
soužití, potratu, antikoncepci, umělému oplodnění, homosexualitě a změně pohlaví.
Konstatuje, že se jedná o závažné skutky, které porušují Boží zákon a vylučují člověka z
možnosti přijímat svátosti. „Těm z vás, které stihl tento trest, a chcete se smířit s Bohem,
může poradit každý zpovědník,“ připomíná v pastýřském listu arcibiskup Graubner.
Sbírky v září 2014
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
neděle 7. 9.
3905,1995,875,Jména P. Marie 12. 9.
2564,Křéby 4012,neděle 14. 9.
7068,2308,820,sbírka na opravy 21. 9.
24390,5952,1430,neděle 28. 9.
4964,2185,620,pokladničky a dary
40400,10430,Sbírka na opravy, spíše na splácení dluhů z oprav bude již příští neděli 12. října. Dnešní a
příští sbírka v Morkovicích by měla konečně splatit poslední fakturu na střechu. Třetí
neděli v měsíci 19. října se koná světová sbírka na misie. Pán Bůh vám všem zaplať.

