Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 4 . ZÁŘÍ 2016
NEVADÍ (Matka Tereza)
Člověk je nerozumný, nelogický a sobecký - to nevadí, miluj ho.
Když konáš dobro, přičítají to tvému egu - to nevadí, konej dobro.
Jestliže uskutečníš své cíle, objevíš jednou, že máš falešné přátele a pravé nepřátele to nevadí, uskutečňuj své cíle.
Dobro, které dnes vykonáš, je zítra zapomenuto - to nevadí, konej dobro.
Čestnost a upřímnost tě činí zranitelným - to nevadí, buď přímý a čestný.
To, co jsi budoval celý rok, je zničeno během chvíle - to nevadí, buduj.
Někdy pomůžeš lidem a oni to odmítají - to nevadí, pomáhej jim.
Dáš světu to nejlepší ze sebe a odměnou je ti kopanec - to nevadí, dávej to nejlepší.

1. čt. Mdr 9,13-18 – Autor popisuje moudrost jako zosobněnou Boží sílu, která činí z lidí Boží
přátele. Devátá kapitola je nádhernou modlitbou, chválou moudrosti i prosbou o ni.
Žalm 70* odp. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
2. čt. - Flm 9b-10.12-17 - Nejkratší list Nového zákona je Pavlovou přímluvou za zběhlého
otroka Onezima, který nyní uvěřil v Krista. Pavel prosí jeho pána Filemona, aby ho přijal zpět
do služby a netrestal ho za jeho čin.
Evangelium - Lk 14,25-33 – Ježíš hledá učedníky, kteří jsou pro lásku k němu ochotní i ty
nejkrásnější lidské vztahy postavit až na druhé místo. Mít Krista na prvním místě – je to pro mě
jen věta, která mi nic neříká, nebo cíl, o který usiluji?

BOHOSLUŽBY OD 4. DO 11. ZÁŘÍ 2016
7:30 Za farnost
23. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá
4. září
Morkovice

pondělí 5. září
sv. Matky Terezy
úterý 6. srpna
středa 7. srpna
čtvrtek 8. září
Narození Panny Marie
pátek 9. září
sobota 10. září

24. neděle v mezidobí
11. září

10:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní

Morkovice

14:30

Pohřeb pana Bohumila Tichého

Morkovice

7:00
18:00
17:00
18:30
18:30
8:00
9:00
10:30
15:00
16:00

Za + rodiče Pěnčíkovy, zetě a živ. rodinu
Mše svatá
Mše svatá

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Prasklice

Na poděk. za přijatá dobrod. a za dar zdraví

Za + Františka Moronga a živ. rodinu
Za + Boženu Jančkovu a živou rodinu
Mše svatá
Na poděk. za dar spol. života a za B.Požehn.

kostel – korunka k B. Milosrdenství
KŘÉBY – Za farníky a poutníky

Ohlášky: V pátek 9. září v 19:30 jsou zváni do kostela v Morkovicích ke společnému
setkání mladí od 12. let. Zvou Simča a Ondra. Centrum pro rodinu zve rodiny s dětmi, které
byly letos u 1. svatého přijímání na společný výlet do Luhačovic – v sobotu 24.září.
Informace na nástěnce a nebo na stránkách CPR Kroměříž. Hlavní pouť na Křébech je
v neděli 11. září.
NÁBOŽENSTVÍ ZAČNE OD 12. ZÁŘÍ
Den
Ročník
Čas
Pondělí
1 a 2. třída
12:00 – 12:45
Pondělí
3. třída
12:50 – 13:35
Pondělí
4., 5 a 6. třída
13:45 – 14:30
Pátek
7, 8 a 9. třída
13:45 – 14:30
Ohlášky před svatbou: Dne 17. 9. 2016 budou církevně sezdáni v Pačlavicích pan David
Dvořák z Morkovic a slečna Jiřina Kosmáková z Prasklic. Kdo by znal nějakou překážku proti
tomuto sňatku, ať to oznámí zdejšímu duchovnímu správci.

KŘÉBY U PRASKLIC - HLAVNÍ POUŤ
NA OBNOVENÉM POUTNÍM MÍSTĚ PANNY MARIE OCHRANITELKY
V NEDĚLI 11. ZÁŘÍ 2016

15:00 - zahájení slavnosti ve farním kostele v Prasklicích
– Korunka k Božímu milosrdenství
15:15 - průvod s obrazem Panny Marie na Křéby
16:00 - poutní mše svatá
Máme dostatek všeho, aby se pokryly potřeby všech lidí,
ale ne na to, aby se nasytila chamtivost všech lidí (Matka Tereza)
Sbírky v srpnu 2016
neděle 7. 8.
neděle 14. 8.
sbírka na opravy 21. 8.
neděle 28. 8.

Morkovice
4.486,5.632,2.000,- + 12. 000,4.094,-

Pačlavice
2.334,2.513,931,- + 7.625,1.752,- + 2.215,-

Prasklice
932,1.1360,- + 800,3.210,822,-

Petice proti adopci dětí homosexuálními páry.
My, občané České republiky svým
podpisem stvrzujeme, že žádáme zákonodárce této země, aby odmítli připravovanou novelu
zákona o registrovaném partnerství, která by umožnila registrovaným párům osvojit si dítě
svého protějšku, pokud je v rodném listu dítěte uveden pouze jeden rodič, případně pokud jeho
druhý rodič o dítě nepečuje a dá souhlas s osvojením dítěte. Jsme přesvědčeni, že odůvodnění
přijetí novely není založeno na pravdě. Touto peticí zaujímáme odmítavý postoj proti
homosexuální lobby, která má za cíl postupnými kroky změnit definici manželství, odstranit v
rámci genderové ideologie pojem „otec“ a „ matka“ a usiluje o propagaci obscénních a
exhibionictických pochodů PRIDE.
Otec arcibiskup nás vyzývá k co největší podpoře této petice.
Archy bude možné podepsat po bohoslužbách vzadu na stolku.
Informace a elektronickou verzi petice naleznete zde: www.petice-adopce.cz

