Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
29. neděle v mezidobí 19. ŘÍJNA 2014

Papež František spojuje misie s radostí a připomíná, že když
se dělíme s těmi nejpotřebnějšími, spatřujeme v nich Kristovu
tvář. Odpovězme na prosbu Svatého otce a podpořme Misijní
neděli. Vložme naše úsilí pod ochranu Panny Marie, která nás
cestou misijní radosti bude ráda doprovázet. A jak radí papež,
nebojme se být k Pánu štědří. Dnes je sbírka na misie!
Volám k tobě, protože mě slyšíš, Bože, popřej mi sluchu, slyš mé slovo!
Opatruj mě jako zřítelnici oka, do stínu svých perutí mě ukryj.
1.čtení.Iz 45, 1.4-6 * Vzal jsem Kýra za pravou ruku, abych mu podmanil národy.
Žalm: 96 * Vzdejme Hospodinu moc a slávu!
2.čtení: 1 Sol 1. 1-5b * Vzpomínáme na vaši víru a naději.
Evangelium: Mt 22. 15-21* Dejte, co je císařovo, císaři, co je Boží, Bohu. Postavit do
konfliktu vztah k Bohu a vztah k člověku je velmi snadné. Ovšem jen tenkrát, postavíme-li
císaře stejně vysoko jako Boha. Ale okázalé pohrdnutí císařem také není cestou evangelia.
Ježíš nedělá revoluci, ale vrací věci na jejich původní místo. Člověk, který v sobě nese
Boží obraz, patří Bohu, stejně jako denár s obrazem císařovým patří císaři.
BOHOSLUŽBY OD 19. DO 26. ŘÍJNA 2014
neděle 19. října
29. neděle v mezidobí
pondělí 20. října
úterý 21. října
středa 22. října
čtvrtek 23. října
pátek 24. října
sobota 25. října
neděle 26. října
30. neděle v mezidobí
Slav. Posvěcení kostela

Pačlavice KD

sbírka na misie

Morkovice
Pornice
Prasklice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

15:00 mše sv. - společná pro všechny farnosti,
rozloučení s odcházejícím farářem.
18:00 za B. požehnání pro rodiny dětí
17:00 mše sv. a žehnání opraveného kříže
18:00 mše sv.
18:00 za † manžela, sestru a duše v očistci/ 351
17:30 mše sv./ adorace Morkovice 18-19:00
18:00 za † Oldřicha Štěpánka, rod., bratra a d. v oč.
8:00 na poděkování za dar zdraví a B. požehnání
7:30 mše sv. za farníky
8:45 mše sv.
10:00 za B. pomoc a ochranu P. M. pro r. Kopečnou

Svátky v týdnu: úterý - Blahoslaveného Karla Rakouského, st. Blahosl. Jana Pavla II.
V neděli Slavnost výročí posvěcení kostela. V neděli 26. 10. ve 3h končí letní čas!!!
Předání farnosti novému faráři bude probíhat v pondělí odpoledne za účasti děkana P.
Josefa Lambora, který při večerní mši sv. v 18:00 v Morkovicích uvede nového faráře do
úřadu. Na bohoslužbu jste srdečně zváni i farníci z Pačlavic a Prasklic. Farní rady všech
farností budou mít setkání s novým farářem v pondělí po mši sv. na kterou jsou již zváni!
Mše sv. pro děti jsou každý pátek v 18:00 v Morkovicích. Společenství mládeže bude v
pátek 24. října po mši sv. na faře. Ministranti budou mít schůzku v sobotu ráno po mši sv.

SLAVNOST VÝROČÍ POSVÉCENÍ CHRÁMU - poslední neděle v říjnu.
V kostelích a kaplích, jejichž přesný den posvěcení není známý, se podle
liturgického kalendáře koná slavnost výročí jejich posvěcení každoročně buď 25.
října a nebo je ji možno přeložit na následující neděli. To je i případ farního kostela
v Morkovicích, jehož přesný den posvěcení není pro značné stáří znám. Také
v ostatních našich farních kostelích se připojíme zpěvem známé písně „Buď ve
svátosti Bohu přítomnému…“ a poděkujeme za naše chrámy, které vystavěly
naši předkové a my se v nich dále můžeme scházet k oslavě Boha.
Nový kostel s původním zasvěcením Narození sv. Jana Křtitele v Morkovicích byl
založen r. 1688 na místě původního gotického chrámu, postaveného někdy před r. 1389.
Podle této první zmínky o kostele v Morkovicích budeme slavit v neděli výročí 625 let.
Nový kostel nechali od základů nově postavit Martin Kafka a Matouš Klingseisen
z Prostějova, stavba byla dokončena patrně r. 1705. Do stavby nového kostela byla
začleněna renesanční věž z původního kostela a byla zvýšena o zvonicové patro. Zvon
odlil r. 1688 Pavel Reimer v Olomouci. V 3. čtvrtletí 18. stol. byla ke kostelu přistavěna
mariánská kaple. V interiéru je zařízení převážně z 60. a 70. let 18. stol. Ve vítězném
oblouku je štuková kartuš s malovaným znakem Thun-Hohensteinů (majitelů
morkovického statku v l. 1863-1911). Na výzdobě interiéru se podíleli malíř Felix Ivo
Leicher, sochař František Ondřej Hirnle, štukatérské práce provedl Jan Felix Ležatka,
relikviář zhotovil r. 1743 Volfgang Rossmayer. V 19. stol. pracovali na výzdobě kostela
malíři A. Sedláček (křížová cesta) a Jarolím Štantejský (oltářní obraz Kristovo kázání se
sv. Janem Křtitelem, r. 1898). U kostela stojí kříž s Kristem z r. 1772.
Kostel sv. Martina v Pačlavicích byl postaven r. 1655 nákladem Jana Jakartovského ze
Sudic a jeho manželky Anny, rozené Soběkurské ze Soběkur. Kostel nahradil starší
původní kostel, který v obci stával snad již od 12. stol., kdy bylo pačlavské panství
darováno králem Vladislavem II. řádu Johanitů. R. 1645 vesnici s kostelem vydrancovali
Švédové, r. 1649 byl pův. kostel opraven. Pod presbytářem nově postaveného kostela byla
zřízena rodová hrobka rodiny donátorů stavby. V roce 1844 byl rozšířen kůr. V roce 1860
byl celý kostel opraven. Roku 1891 byla přestavěna věž, na kterou byly později
instalovány hodiny. Kolem kostela se původně rozkládal hřbitov, který byl r. 1785 zrušen
a byl zřízen nový hřbitov na východním okraji obce.
Farní kostel v Prasklicích je zasvěcený sv. Anně. Na jeho místě původně stála prostá
dřevěná zvonice, která byla stržena a v roce 1852 místo ní postavena malá kaple,
vysvěcená až v roce 1857. Ta byla v letech 1872 až 1891 přestavěna na dnešní kostel.
Bývalá kaple je současný presbytář. Loď, věž a sakristie byly přistavěny. V kostele se
nachází i několik zajímavých uměleckých památek, jako je Hromádkův obraz svaté Anny
z roku 1854, sochy věrozvěstů Cyrila a Metoděje nebo nástěnné malby z roku 1908 od
Františka Šenara. Před vchodem stojí kamenný kříž postavený v roce 1866.
Bože, budeme si připomínat výroční den posvěcení našich kostelů, ve kterých se
shromažďujeme, abychom tě chválili; vyslyš naše prosby a stůj při nás, abychom ti zde
sloužili vždy s čistým srdcem a stále plněji zakoušeli, že se na nás uskutečňuje spása.
Kurz pastoračních pomocníků začne od 8. listopadu na AG v Kroměříži, pro všechny
kdo chtějí rozšířit své náboženské vzdělání, prohloubit se v duchovním životě a lépe
sloužit ve své farnosti jako vedoucí společenství, schol, ministrantů, nebo lektoři.
Absolventi kurzu mohou, obdržet pověření k podávání svatého přijímání a donášení sv.
přijímání nemocným. Zájemci se mohou přihlásit u svého faráře, který je musí doporučit.

