Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SLAVNOST POSVĚCENÍ KOSTELA 26. ŘÍJNA 2014
Dnes – poslední neděli v měsíci říjnu – si v našich kostelích
připomínáme slavnost jejich posvěcení. Budeme společně
děkovat za všechny ty, kteří s vírou, láskou a obětavostí naše
kostely stavěli a také na všechny ty, kteří se o ně s pečlivostí
starali a starají. A budeme děkovat za to, že Bůh přebývá
uprostřed svého lidu a my můžeme přicházet do kostelů a
setkávat se s ním.
Vyvolil jsem tento dům a posvětil, pravil Pán,
aby tam bylo mé jméno navěky
1.čtení.Iz 56, 1.6-7 * Můj dům bude domem modlitby pro všechny národy.
Žalm: 84 * Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!
2.čtení: 1 Petr 2. 4-9 * Staňte se živými kameny pro duchovní chrám.
Evangelium: Lk 19. 1-10* Dnes přišla do tohoto domu spása. Případ celníka nás vyzývá,
abychom si přáli spatřit Ježíše a hlavně, abychom se sním skutečně setkali. Kristus se
nezdráhá bydlet u hříšníka, kde nakonec ovoce obrácení „čtyřikrát“ převýší předešlý
způsob života.
BOHOSLUŽBY OD 26. ŘÍJNA DO 2. LISTOPADU 2014
neděle 26. října
Prasklice
7:30 mše sv. za farníky
30. neděle v mezidobí Pačlavice
8:45 mše sv.
Slav. Posvěcení kostela Morkovice
10:00 za B. pomoc a ochranu P. M. pro r. Kopečnou
pondělí 27. října
Morkovice
7:30 mše svatá
úterý 28. října
Morkovice
17:30 za + Metoděje Najmana, dvoje rodiče a
Svátek sv. Šimona a
živou rodinu
Judy, apoštolů
středa 29. října
Morkovice
17:30 za † manžela, sestru a duše v očistci/ 351
Bl. Marie Restituty
čtvrtek 30. října
Pačlavice
17:30 mše sv.
pátek 31. října
Morkovice
15:00 za dar živé víry v našich farnostech (korunka
sobota 1. listopadu
Slavnost všech svatých
neděle 2. listopadu
za všechny věrné
zemřelé

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:30
16:00
7:30
8:45
10:00

V týdnu: úterý – je svátek apoštolů Šimona – zvaného Horlivec a Judy, který je také
nazýván Juda Jakubův a nebo Tadeáš. Středa - je památka blahoslavené Marie Restituty
Kafkové, řeholní sestry, která se narodila v Husovicích u Brna. Za 2. světové války
odmítla z prostor nemocnice oddělat kříže, byla zatčena gestapem, 29.10.1942 odsouzena
k trestu smrti a 30.3.1943 popravena . Sobota – Slavnost všech svatých – kvůli nim se jásá
v nebesích a církev na celé zemi se spojuje v této radosti a prosí, aby směla napodobit
jejich příklad pozemského života.

ODPUSTKY PRO DUŠE V OČISTCI 1. a 2. listopadu je možné při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat
plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých
podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je
podmínkou pomodlit se v kostele modlitbu Páně a vyznání víry.
1.-8. listopadu je možno získat plnomocné odpustky pro duše v očistci při splnění
tří obvyklých podmínek, navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé.
Pane, dej jim věčné odpočinutí a věčné světlo ať jim svítí
SVÁTOST SMÍŘENÍ
Pačlavice - čtvrtek 30.10. od 16:30
Morkovice - středa 29.10. od 16:30 a v pátek 31.10. od 15:45
Prasklice – sobota 1.11. po mši svaté
Mnozí zemřelí potřebují naše modlitby. Jestli jsme je měli opravdu
rádi, jestli nám na nich záleží využijme tento čas milosti, který nám církev nabízí.
Vyprosme jim odpuštění. I my budeme jednou potřebovat jejich přímluvu.
Pobožnosti na hřbitovech: V Pačlavicích v sobotu 1.11. po mši svaté; v Morkovicích
v neděli 2.11. ve 14:30; v Prasklicích v neděli 2.11. v 15:30 a v Pornicích v úterý po mši
svaté v 16:45

+mše svatá)

Drazí farníci, s mnohými z vás jsme se viděli při mši svaté v Pačlavicích minulou neděli,
kde jste se rozloučili s otcem Josefem. Jmenuji se Jan Ston a po otci Josefovi přebírám
nejen farnosti, ale i psaní těchto farních listů. Budu se snažit, aby jste v nich i nadále
dostali základní informace o dění v našich farnostech. Teď, když píši tyto řádky,
v modlitbě myslím na vás, kteří je budete číst. S některými z vás už jsem se mohl setkat na
faře v Morkovicích (moc děkuji za pomoc při stěhování), s většinou z vás se budeme
postupně vídat a poznávat. Chci vás poprosit o modlitbu za naše farnosti i za moji službu
tady u vás. Těším se na spolupráci s vámi. Telefonní kontakt: 731 621 239

Za + rodiče Frankovy, duše v oč. a živ. rodinu
mše svatá
za + kněze z našich farností
mše sv. za farníky
za duše v očistci
za všechny zemřelé z našich farností

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.

