Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
VZPOMÍNKA NA VŠECHNY VĚRNÉ ZEMŘELÉ 2. LISTOPADU 2014
Modlitba za zemřelé patří k nejstarší křesťanské tradici. Vzpomínka na ty,
kteří odešli na věčnost, se koná při každém slavení eucharistie. Východní
i západní liturgie věnuje jeden den v roce zvláštní vzpomínce na všechny
zemřelé. V tento den může každý kněz slavit tři mše svaté. Na svůj úmysl,
na úmysl Svatého otce a za všechny zemřelé.
Já jsem vzkříšení a život, praví Pán; kdo věří ve mne, i kdyby
zemřel, bude žít, a žádný, kdo žije a věří ve mne, neumře na věky.
1.čtení.Mdr 3,1-9 Nesmrtelnost je pro autora této knihy plným společenstvím s Bohem
Žalm: 116 Budu kráčet před Hospodinem v zemi živých.
2.čtení: Řím 8,14-23 Jsme Boží děti a s nadějí očekáváme vykoupení našeho těla.
Evangelium: Mt 25,31-46 Pojďte, požehnaní mého Otce.. Středem tohoto obrazu Božího
soudu je Kristus. Po jeho boku jsou na levé straně ti, kteří si za normu své existence zvolili
sobectví a pýchu a po pravé straně ti, kdo měli srdce otevřené pro lásku ke všem
„maličkým“ tohoto světa.
BOHOSLUŽBY OD 2. LISTOPADU DO 9. LISTOPADU 2014
neděle 2. listopadu
Prasklice
7:30 mše svatá
za všechny věrné
Pačlavice
8:45 na úmysl svatého otce
zemřelé
Morkovice
10:00 za všechny zemřelé z našich farností
Morkovice
14:30 pobožnost na hřbitově
Prasklice
15:30 pobožnost na hřbitově
pondělí 3.listopadu
Morkovice
17:30 za + Karla Stavinohu, manželku a děti
úterý 4.listopadu
Morkovice
7:00 Na poděkování za dar zdraví a za živou
sv. Karla
rodinu Lejsalovu
Boromejského
Pornice
16:00 Za duše v očistci (+pobožnost na hřbitově)
středa 5. listopadu
Morkovice
17:30 za živou a + rodinu Hrubanovu
čtvrtek 6. listopadu
pátek 7. listopadu
sobota 8. listopadu
neděle 9. listopadu
Posvěcení lateránské
baziliky

Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

17:00
17:30
7:30
7:30
8:45
10:00

mše sv.
Na poděkování za Boží pomoc a ochranu

mše svatá
mše sv.
Ke cti sv. Martina a za* a + farn. z Pačlavic
za živou a + rodinu Hanákovu

V týdnu: úterý – je svátek sv. Karla Boromejského, biskupa – narodil se 2. října 1538
v Itálii. Ve dvaadvaceti letech byl jmenován kardinálem, významně se podílel na
dokončení tridentského koncilu. Od roku 1564 se stal arcibiskupem Milána. Věnoval se
výchově kněží, staral se o chudé a nemocné, v době moru dal svojí osobní statečností
příklad ostatním. Neděle – posvěcení lateránské baziliky – tento chrám v Římě je nejstarší
papežský kostel a nese titul „Matka a hlava všech kostelů města Říma a celého světa“.

Svatý Martin: Pocházel z území dnešního Maďarska, narodil se roku 316
a jako syn důstojníka římské posádky začal v Itálii vojenskou kariéru. Jako
voják se dostal do Amiens v Galii, kde se v době svého katechumenátu
(příprava na křest) podělil o svůj důstojnický plášť s chudákem, trpícím nouzí.
Tato příhoda se stala asi nejznámější z jeho života. Vypráví se, že za velmi
nepříznivého počasí, když byl kontrolovat vojenské hlídky, se u městské brány
setkal s polonahým žebrákem, který prosil o almužnu. Uvádí se, že Martin
neměl sebou peníze, ale celým srdcem cítil s tímto chuďasem, třesoucím se zimou.
Nerozpakoval se a mečem rozpůlil svůj vojenský plášť, aby ubožáka ochránil před následky
prochlazení. Následující noci se mu ve snu zjevil Kristus zahalený polovinou jeho pláště
a zaslechl jeho slova: "Martin, ještě jako katechumen, mne zakryl tímto pláštěm." Brzy na to se
Martin nechal pokřtít. Po odchodu z armády žil jako poustevník, stal se knězem a v Ligugé
poblíž Poitiers založil nejstarší klášter. Konal misie i zázraky. V r. 371 se stal biskupem města
Tours a apoštolsky působil v širokém okolí až do 80ti let.
Návštava nemocných V pátek 7.11. v dopoledních hodinách na 1. pátek v měsíci
navštívím nemocné. Možná jsou kolem vás lidé, kteří už nemohou přijít do kostela a rádi
by se setkali s knězem a přijali svátosti. Kdyby jste o někom takovém věděli, rád ho
navštívím. I to může být naše evangelizace – všímat si těchto lidí a tímto způsobem jim
umožnit spojení s církví a farností.
Sbírky: Dnes 2.11. je vyhlášena našimi biskupy ve spolupráci s Charitou ČR celonárodní
sbírka na pomoc trpícím křesťanům ve světě. Sbírka na Charitu bude v neděli 16.11.
Sbírky v říjnu 2014
neděle 5. 10.
sbírka na opravy 12.10.
Misie - KD 19. 10.
neděle 26. 10.
pokladničky a dary

Morkovice
6 572,17 026,5 262,34 342,-

Pačlavice
1 985,4 670,23 341,1 970,13 779,-

Prasklice
865,3 240,1 167,5 000,-

Adventní duchovní obnova VIR v kněžském semináři. O víkendu 28.–30. 11. 2014 se
uskuteční v Arcibiskupském kněžském semináři v Olomouci adventní duchovní obnova
VIR určená pro mladé muže od 17 do 35 let. Obnovu povede P. František A. Dostál, farář
v Hustopečích nad Bečvou. Informace a přihlášky je možné získat na webové adrese
http://www.knezskyseminar.cz/vir.
V centru pro mládež v Rajnochovicích otvírají čtyřvíkendový program pod názvem TeePee. Je určený pro mládež od 14 do 16 let, která má zájem hlouběji poznat základy
křesťanství a která chce růst ve vztahu s Kristem v církvi. První víkend se uskuteční
v termínu 21.–23. listopadu. Přihlášky jsou k dispozici na www.ado.cz/mladez.
Koncert: V sobotu 8. listopadu 2014 v 16:00 bude v Morkovicích v kostele koncert
barokní hudby. Dobrovolné vstupné bude věnováno na pomoc trpícím křesťanům ve světě
Adventní duchovní obnova je plánována na sobotu 6. prosince v kulturním domě
v Pačlavicích. Bližší informace budou v následujících farních listech. Program bude
podobný, jako v uplynulých letech.
Duchovní obnovu se slovenským misionářem P. Peterem Krenickým se uskuteční
15. listopadu 2014 v Kongresovém centru ve Zlíně. Tématem jeho duchovních promluv
bude „SÍLA MODLITBY“. Při mši svaté se uskuteční dobrovolná finanční sbírka na
podporu misijní činnosti P. Krenického na Ukrajině. Přihlašovat se můžete prostřednictvím
registračního formuláře na www.duchovniobnova.cz

