Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
POSVĚCENÍ LATERÁNSKÉ BAZILIKY 9. LISTOPADU 2014
V Pačlavicích v neděli při mši svaté poděkujeme za ochránce a patrona
této farnosti svatého Martina. V jeho životopise se dočteme, že je
patronem vojáků a jezdců, patronem koní a podkovářů; zbrojířů, tkalců,
krejčích, mlynářů, vinařů, pastýřů a hostinských; patronem cestujících,
chudáků, žebráků, zajatců, domácích zvířat a za úrodu na polích. Tento
výčet svědčí o jeho mocné přímluvě i o tom, jakou úctu má v dějinách
církve. I my se dnes k němu obracíme s prosbou: svatý Martine –
přimlouvej se za nás.

Svatý Martin, na zemi chudý a skromný,
vešel do nebe bohatý a nyní kraluje s Kristem .
1.čtení.Ez 47, 1-2,8-9,12 Viděl jsem vodu vytékající z chrámu; všichni, k nimž se voda
dostala se uzdravili
Žalm:č.46. Proudy bystřin jsou k radosti Božímu městu, přesvatému stánku Nejvyššího
2.čtení: 1.Kor 3,9-11,16-17 Jste Božím chrámem
Evangelium: Jan 2,13-22 Církev je dům modlitby a chrám svatého Ducha
BOHOSLUŽBY OD 9. LISTOPADU DO 16. LISTOPADU 2014
neděle 9. listopadu
Prasklice
7:30 mše svatá
Posvěcení lateránské
Pačlavice
8:45 mše svatá
baziliky
Morkovice
10:00 za živou a + rodinu Hanákovu
pondělí 10.listopadu sv. -------Lva Velikého, papeže
úterý 11.listopadu
Pačlavice
17:00 Ke cti sv. Martina a za* a + farn. z Pačlavic
sv. Martina, biskupa
středa 12. listopadu
------sv. Josafata, biskupa a
mučedníka
čtvrtek 13. listopadu
Morkovice
18:00 (adorace)
sv Anežky České
pátek 14. listopadu
Morkovice
17:30 Za víru a věrnost kmotřenců
sobota 15. listopadu
Morkovice
8:00 mše svatá
neděle 16. listopadu
Prasklice
7:30 mše svatá
33. neděle v mezidobí Pačlavice
8:45 mše svatá
Morkovice
10:00 za + z rodiny Králíkovy, syna, živou a + rodinu
Bože, Tvá služebnice Anežka šla za Tvým voláním, zřekla se bohatství a zamilovala si
chudobu, následovala Tvého ukřižovaného Syna a došla do nebeské radosti; na její
přímluvu veď i nás, abychom nelpěli na věcech pomíjejících a dosáhli slávy věčné.
Pozvání: Zkouška scholičky bude bude v sobotu 15.11. v 15:30 v Morkovicích na faře;
Zkouška sboru bude v pondělí v 18:30 na faře

PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
v sobotu 6. prosince 2014 od 8:30 v kulturním domě v Pačlavicích + poplatek 150,-

Jméno..............................................................Adresa..........................................
V týdnu: pondělí – je sv. Lva Velikého, papeže a učitele církve. Byl papežem od roku 440 do
roku 461 a jako první dostal v dějinách přídomek Veliký. Důsledně vystupoval proti bludným
učením té doby a zdůrazňoval poslání římského biskupa jako nástupce sv. Petra. Středa –
svatého Josafata, biskupa mučedníka. Narodil se roku 1580 na území dnešní
západní Ukrajiny. Pocházel z pravoslavné rodiny. Vstoupil do kláštera, stal
se knězem a usiloval o sjednocení s Římem. Když se stal arcibiskupem
v běloruském Polocku, věděl, že přijímá velmi nebezpečné poslání. 12.
listopadu 1623 byl ubit najatými vrahy. Čtvrtek – svátek svaté Anežky
České, panny. Pocházela z přemyslovského rodu v Čechách. Jako královskou
dceru ji chtěli několikrát provdat nejen za krále, ale i za císaře. Ona však dala
přednost službě poníženému Kristu a životu v dokonalé chudobě. Založila
špitální bratrstvo, z něhož se díky ní stal řád křižovníků s červenou hvězdou,
a také první klášter klarisek v Praze. Po 46 let zde žila jako strážný anděl národa. Jak napsal
Jan Pavel II.: "Sytila hladové, ošetřovala nemocné, pečovala o přestárlé, povzbuzovala
bezradné a tak byla schopna šířit pokoj a smíření, dodávat útěchu a vlévat novou naději."
Zemřela s pověstí svatosti a se svatořečením roku 1989 mohl národ pocítit její přímluvu při
osvobození od totalitního režimu.
Sbírky: Sbírka na Charitu bude v neděli 16.11. Sbírka na opravy kostela a zaplacení dluhů
bude v neděli 23.11.
Římskokatolické farnosti Morkovice a Pačlavice vás zvou na

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU

PŘIPRAVTE CESTU PÁNĚ

v sobotu 6. prosince 2014 v kulturním domě v Pačlavicích
přednáší P. Karel Matlok, MIC; farář z Brumova–Bylnici
Program: 8:30 - zahájení - modlitba radostného růžence
9:00 - I. přednáška - meditace
10:30 - II. přednáška - meditace
11:30 - modlitba růžence světla
12:00 - oběd, přestávka
13:00 - konference, odpovědi na vaše dotazy
13:45 - III. přednáška - meditace
15:00 - adorace ve farním kostele, příležitost ke svátosti smíření
16:00 - mše sv. ve farním kostele, závěr duchovní obnovy
Všichni účastníci mají zajištěné občerstvení a oběd. Do 1. prosince 2013 odevzdejte na faře
v Morkovicích přihlášku s režijním poplatkem 150,-Kč, studenti 80,-Kč. Můžete se závazně
přihlásit i na email: faramorkovice@seznam.cz. nebo telefon 731 621 239. Poplatek pak
zaplatíte na místě. Mějte s sebou Písmo svaté NZ a sešit na poznámky.
Od neděle do pátku budu na duchovní obnově na Velehradě (nebude náboženství)
Koncert v chrámu sv. Mořčice v Kroměříži 15.11. v 16:00: Antonín Vranický: Missa
solemnis in Es pro sóla, sbor a orchestr… Učinkují smíšený pěvěcký sbor a orchestr „Salve“ z
Olomouce a smíšený pěvecký sbor „Cantus“ z Morkovic.
Putovní adorace v děkanátu pro mládež. Tentokrát 21. listopadu v kostele Nanebevzetí Panny
Marie v Kvasicích. Začneme mší svatou v 18:30, po níž bude následovat adorace. Po skončení
programu jsou všichni účastníci zváni na místní faru.

