Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. ŘÍJNA 2015
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.
Vzpomeňme v modlitbách na ty, kteří nám kdysi tento chrám postavili a po staletí udržovali.
Poděkujme dnes Bohu zvlaště za všechny kněze, ministranty, kostelníky, varhaníky, zpěváky,
členy a členky chrámového sboru, zvoníky, uklízeče a uklízečky, ty kde se starají o květinovou
výzdobu, pradleny kostelních textilií i za všechny další, kteří zde kdysi obětavě působili i za ty,
kteří zde i v současné době obětavě působí a vykonávají jakoukoliv službu.
V souvislosti se Slavností Výročí posvěcení chrámu si připomeňme slova svatého Pavla
Korinťanům: „..nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás bydlí a kterého vám
dal Bůh?“ (1 Kor 6,19)
__________________________________________________________________________
1. čt. – Jer 31,7-9* Toto čtení obsahuje dvě velká témata: 1. návrat z exilu - zvláštní pozornost
se přitom věnuje právě těm, kteří byli v tehdejší společnosti znevýhodněni (slepí, chromí,
těhotné); 2. "změna údělu": místo pláče útěcha ("ponížení - povýšení").
Žalm 125 * odp. Velkou věc s námi udělal Hospodin, naplnila nás radost.
2. čt. - Žid 5,1-6* Tento úryvek vyjmenovává vlastnosti kněze: být člověkem (a tak mít
schopnost soucitu), být prostředníkem mezi Bohem a lidmi (nabízením obětí), mít povolání.
Evangelium - Mk 10,46-52* To, že perikopa končí zmínkou o následování Krista, nám
prozrazuje záměr evangelisty: uzdravený slepec je vzorem učedníka. Uzdravení vrcholí
následováním Krista.

BOHOSLUŽBY OD 25. ŘÍJNA DO 1. LISTOPADU 2015
NEDĚLE 25. ŘÍJNA
SLAVNOST POSVĚCENÍ
KOSTELA

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 26. října
úterý 27. října
středa 28. října
sv. Šimona a Judy
čtvrtek 29. října
Bl. Marie Restituty
Kafkové
pátek 30. října
sobota 31. října
NEDĚLE 1. LISTOPADU
SLAVNOST VŠECH
SVATÝCH

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost

Morkovice

7:30
9:00
10:30
17:30

Morkovice
Morkovice

7:00
17:30

Mše svatá

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovce
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice

17:00
18:00
18:00
17:30
8:00
7:30
9:00
10:30
14:30
16:00

Mše svatá
Mše svatá
Adorace
Na poděkování za Boží ochranu
Za + rodiče Pěnčíkovy, zetě a živ. rodinu
Za farnost
Mše svatá
Za Romana Lelka a živou rodinu
Pobožnost na hřbitově
Pobožnost na hřbitově

Na poděkování za přijatá dobrodiní a
prosbu o BP pro živou rodinu
Na poděkování za 43 let spol. života s prosbou
a Boží požehnání pro živou rodinu

Ohlášky: * Dnes je sbírka na FARNOST. Děkuji vám za připravené občerstvení pro scholu
z Kroměříže po včerejším vystoupení. Děkuji také za pomoc při včerejší brigádě na faře.
Mládež z kroměřížského děkanátu zve mladé na maškarní zábavu do Zdounek. Proběhne 6.11.
od 19:00 v místním KD. V neděli 8. 11. 2015 odpoledne bude požehnána nově opravená
kaple sv. Anny ve Slíženech

Pobožnosti na hřbitovech:
v Morkovicích v neděli 1.11. ve 14:30
V Pačlovicích v neděli 1.11. v 16:00
v Prasklicích v pondělí 2.11. v 16:30
v Pornicích v úterý 3.11. po mši svaté v 16:45
SVĚTEC TÝDNE – sv. Šimon a Juda - svátek dvou apoštolů, kteří jsou v seznamech
Dvanácti slavíme společně. První, než se stal Ježíšovým učedníkem, patřil zřejmě mezi zelóty.
Od druhého je zaznamenána otázka při poslední večeři (viz Jan 14,22) a je mu připsán jeden
novozákonní list. V mimobiblických zprávách se hovoří o jejich společné apoštolské cestě a
mučednické smrti, ke které se snad přičinili pohanští kněží, pravděpodobně v Persii. Jedna z
málo věrohodných legend vypráví o zázračném uzdravení edesského krále Abgara, poté co se
jej Juda dotkl. Dále hovoří o pokračování cesty obou apoštolů až do Persie, kde panovníkovi,
oproti jeho kněžím očekávajícím válku, předpověděli příchod poslů míru. Po naplnění této
předpovědi se král na své kněze rozhněval a oni potom prý přepadli apoštoly v Suaniru, kde
Judu ubili kyjem a Šimona rozřezali pilou. - Tím tato legenda vysvětluje jejich hlavní atributy.
Blahoslavená Marie Restituta Kafková – Pocházela z předměstí Brna. Většinu života strávila
ve Vídni, kde se z trafikantky stala ošetřovatelkou a kde také vstoupila do kongregace Sester
františkánek křesťanské lásky Ta je jednou z více kongregací III. řádu svatého Františka. Pro
statečné vyznávání víry a věrnost křesťanským a řeholním zásadám, byla hitlerovským
režimem považována za nebezpečnou a po 13 měsících věznění na půdě Zemského soudu ve
Vídni sťata gilotinou..

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 a navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé.
Pane, dej jim věčné odpočinutí a věčné světlo ať jim svítí
SVÁTOST SMÍŘENÍ Pačlavice - čtvrtek 29.10. od 16:00; Prasklice – čtvrtek 29.10. po
mši svaté; Morkovice – v pátek 30.10 od 16:30, ostatní dny - půl hodiny přede mší svatou
Hledáme v Bibli
1. Kolik hostů přišlo u božiště Mamre k Abrahámovi? (1. kniha Mojžíšova, 18. kap. 2. verš)
2. Kolik týdnů kázal Pavel v synagoze v Tesalonice? (Skutky apoštolů 17,2)
3. Kolik košů zbylých chlebů nasbírali po zázračném nasycení čtyřtisícového zástupu?
(Evangelium podle Matouše, 15. kapitola)

