Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH 1. LISTOPADU 2015
Církev již od prvních dob uctívala památku zemřelých, přimlouvala se za ně a přinášela zvláště
eucharistickou oběť (mši svatou), aby očištěni mohli dosáhnout blaženého spojení s Bohem.
Církev také doporučuje almužny, odpustky a kající skutky za zemřelé: "Pojďme jim na pomoc
a vzpomínejme na ně. Proč bychom měli pochybovat o tom, že naše obětní dary za mrtvé jim
přinášejí nějakou útěchu? Neváhejme a pojďme na pomoc těm, kteří jsou mrtvi, a obětujme
za ně své modlitby." (sv. Jan Zlatoústý). Památka všech věrných zemřelých či lidově „dušičky“
je dnem, kdy se církev zvláště modlí za zemřelé. Tento zvláštní den modliteb zavedl roku 998
clunyjský opat Odilo († 1048). Ve 13. století se tento zvyk rozšířil v západní církvi a papež
Benedikt XV. jej v roce 1915 potvrdil pro celou církev.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. čt. – Zj 7,2-4.9-14* Veliký zástup, který by nikdo nespočítal, roucho si doběla vyprali
v Beránkově krvi a nyní jsou s ním v Boží slávě.
Žalm 24 * odp. To je pokolení těch, kdo hledají tvář tvou, Hospodine.
2. čt. - 1Jan 3,1-3* Bůh si nevybírá lidi podle nějakého zvláštního stupně zasvěcení, ale podle
života podle pravdy.
Evangelium - Mt 5,1-12a * Šťastní ti, kdo jsou pokorní, šťastní ti, kdo přinášejí pokoj, šťastní
jsou milosrdní, skromní, čistého srdce, vnáší pokoj a spravedlnost… Ježíš nám touto radostnou
zvěstí sděluje, o jaké postoje má věřící křesťan usilovat a prosit.

BOHOSLUŽBY OD 1. LISTOPADU DO 8. LISTOPADU 2015
NEDĚLE 1. LISTOPADU
SLAVNOST VŠECH
SVATÝCH

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice

pondělí 2. listopadu
vzpomínka na všechny
věrné zemřelé

Prasklice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

úterý 3. listopadu
středa 4. listopadu
sv. Karla Boromejského
čtvrtek 5. listopadu
pátek 6. listopadu
sobota 7. listopadu
NEDĚLE 8. LISTOPADU
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ

Za farnost
Mše svatá
Za Romana Lelka a živou rodinu
Pobožnost na hřbitově
Pobožnost na hřbitově

Pornice
Pornice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
14:30
16:00
16:30
17:00
18:00
19:00
16:00
16:45
17:30

Lhota
Morkovice
Morkovce
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Slížany

17:00
18:00
17:30
8:00
7:30
9:00
10:30
13:30

Mše svatá
Adorace

Pobožnost na hřbitově
Mše svatá
Za zemře kněze z našich farností
Za duše v očistci

Mše svatá
Pobožnost na hřbitově
Na poděkování za dar života

Za BP a ochranu P.Marie pro rodinu Lejsalovu
Za + Karlu Hrubanovu, manžela a živ. a + rodinu

Mše svatá
Za farnost
Za živou a + rod. Štěpánkovu a Krejčířovu a DO

Za živé a zemřelé obyvatele Slížan

Ohlášky: * V pátek 6.11. navštívím nemocné. V sobotu 7.11. jsou děti zvány od 14:30 na
faru na odpoledné plné her. 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 opravena kaple sv. Anny ve Slíženech. Pozvánky jsou vzadu na
stolku, prosíme maminky a babičky - hlavně ze Slížan o připravení malého občerstvení.
Hody ke cti sv. Martina v Pačlavicích budou v neděli 15. 11.

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. Karel Boromejský - Narodil se 2.10. 1538 na hradě nad městem
Arona v severní Itálii. Pocházel z významné lombardské rodiny. Vystudoval práva a jeho strýc,
papež Pius IV. ho povolal po svém nástupu do Říma, kde ho v 21 letech učinil svým
sekretářem i jmenoval kardinálem - jáhnem. Po třech letech přijal kněžské a biskupské svěcení.
Má velkou zásluhu na dokončení tridentského sněmu a uskutečnění jeho reforem. Jako 25letý
nastoupil na arcibiskupský stolec v Miláně. Žil asketicky, byl rozhodný a nesmírně obětavý.
Svolával synody a konal pastorační vizitace, při nichž se zajímal o všechny. Obnovil duchovní
život diecéze, mimořádně se staral o chudé a nemocné, zvláště v době moru aniž se nakazil.
Zemřel vyčerpán ve 46 letech.

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.
Dnes se radujeme ze životů svatých. Svatí jsou pro mě obyčejní lidé, kteří žili neobyčejně
dobře. První část této věty platí i o mně, druhá žel nikoli. Ale mám ještě naději. Nemyslím si,
že by kterýkoli svatý žil svatě proto, aby se dostal do kalendáře, aby se k němu volalo
v litaniích ke cti svatých a aby se jako patron zval ke kolébkám nových křesťanů. Myslím ale,
že každý z nich měl světlou hodinu, rok nebo podstatnou část života, kdy dobře a s chutí dělal
to, k čemu byl stvořen. Zobrazovat Boha, Pána našeho, tak dobře viditelného v našem bratru
Ježíši Kristu. Přátelé Boží jsou ti, kteří měli pohled upřený na Ježíše. To pro nás znamená
přinejmenším: Hlavu vzhůru!
Sbírky v říjnu 2015
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
neděle 4. 10.
4.154,2.295,770,neděle 11. 10.
4.568,- Jezírko 1.290,- 1.966,1.017,12.755,4.258,3.370,sbírka na MISIE 18. 10.
sbírka na opravy 25. 10.
9.200,6.140,1192,Hledáme v Bibli
1. Kolik pokolení svých potomků viděl Job, než zemřel? (Job, 42. kap. 16. verš)
2. Kolik moudrých panen vystupuje v Ježíšově podobenství? (Matouš 25,2)
3. Kolik mečů měli s sebou učedníci na cestě na Olivovou horu? (Lukáš, 22. kapitola)

