Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
VÝROČÍ POSVĚCENÍ KOSTELA, 30 . ŘÍJNA 2016
Dnes děkujeme za všechny ty, kteří s vírou, láskou a obětavostí naše kostely
stavěli a také za všechny, kteří se o ně s pečlivostí starali a starají. A děkujeme
za to, že Bůh přebývá uprostřed svého lidu a my můžeme přicházet do kostelů
a setkávat se s ním.
1.čtení.Iz 56, 1.6-7 * Můj dům bude domem modlitby pro všechny národy.
Žalm: 84 * Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů!
2.čtení: 1 Petr 2. 4-9 * Staňte se živými kameny pro duchovní chrám.
Evangelium: Lk 19. 1-10* Dnes přišla do tohoto domu spása. Případ celníka nás vyzývá,
abychom si přáli spatřit Ježíše a hlavně, abychom se sním skutečně setkali. Kristus se nezdráhá
bydlet u hříšníka, kde nakonec ovoce obrácení „čtyřikrát“ převýší předešlý způsob života.

BOHOSLUŽBY OD 30. ŘÍJNA DO 6. LISTOPADU 2016
VÝROČÍ POSVĚCENÍ
KOSTELA

30. října
pondělí 31. října
sv. Wolfganga
úterý 1. listopadu
SLAVNOST
VŠECH SVATÝCH

středa 2. listopadu
Vzpomínka všech
zemřelých
čtvrtek 3. listopadu
pátek 4. listopadu
sv. Karla Boromejského
sobota 5. listopadu

32. neděle v mezidobí
6. listopadu

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Prasklice

Pačlavice
Pačlavice
Morkovice

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Lhota
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Pornice
Pornice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Prasklice

7:30
9:00
10:30
17:15
18:00
16:00
17:00
18:30
16:30
17:45
18:30
17:00
18:00
16:30
17:30
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15:30
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Mše svatá
Mše svatá
Za + Metoděje Najmana 2 rodiče a živ. rodinu

svátost smíření
mše svatá
Pobožnost na hřbitově
Mše svatá
Za+Františku Matouškovou,rod.a souroz.

Za duše v očistci
Mše svatá
Za všechny zemřelé z našich farností
Za všechny zemřelé ze Lhoty
Adorace (svátost smíření)
svátost smíření
Na poděk. za ochranu Boží a P.Marie
Na poděkování a za živ. a + rod. Lejsalovu
Za všechny zemřelé z Pornic

Pobožnost na hřbitově
Mše svatá
Mše svatá
Za rodiče Fránkovy, dva zetě a živou rodinu

Pobožnost na hřbitově
Pobožnost na hřbitově

Ohlášky: Dnes si připomínáme posvěcení kostela. Nezapomeňme se v těchto dnech více modlit
za naše zemřelé a zjískat pro ně plnomocné odpustky. V sobotu 5.11. ve 14:00 jsou děti zvány
na faru v Morkovicích na další setkání, podzimní tvoření a hry

Pobožnosti na hřbitovech:
V Pačlovicích v neděli 1.11. v 16:00
V Pornicích v úterý 5.11. po mši svaté v 16:15
v Morkovicích v neděli 6.11. ve 14:30
v Prasklicích v pondělí 6.11. v 16:00
Vzpomínka na všechny věrné zemřelé
- den pro naše milosrdenství
Od všech památek světců se tato liší tím, že při této
památce nejde o obdarování nás samých, ale těch, které si
připomínáme. Je to den milosrdenství, které je očekáváno
od nás. Den, v němž máme napodobit Boží milosrdenství a
někomu otevřít nebe. Nezůstaneme bez odměny ani my,
neboť platí: „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou
milosrdenství.“ (Mt 5,7) Jde o získávání plnomocných
odpustků, které můžeme získávat duším v očistci po celý týden listopadového oktávu.
Katechismus nás upozorňuje: „Protože zemřelí věřící, kteří se očišťují, jsou také členy téhož
společenství svatých, můžeme jim pomáhat, mimo jiné tím, že pro ně získáváme odpustky, aby
byli zproštěni časných trestů, které si zasloužili za své hříchy.“
V tento den chodí ke hrobům věřící i nevěřící, nosí na ně květiny a zapalují svíčky – což je
naše symbolika věčného života a vyjádřené přesvědčení, že život smrtí nekončí. Ze stejného
důvodu se nosí květiny a svíčky na místa tragických úmrtí. Cesta na hřbitov patří též mezi
podmínky k získání odpustků. Samotná návštěva hrobu, bez duchovního daru, se podobá
gratulantům, kteří k mimořádně významnému dni nic nepřinesou.
Na hřbitově chceme věřit vždy v tu lepší formu života po smrti. Tou je trvalá radost a plnost,
zatímco druhou, kde už není pomoci, je prázdnota a bezútěšnost. Kéž si na hřbitově
uvědomíme, kam dosavadním životem spějeme a jak náhlá může být smrt. Ale pokud zemřeme
s Kristem, budeme s ním i žít – v tom je naše naděje. Pro nás platí slova ze mše svaté za
zemřelé: „Nevyhnutelnost smrti nás sice skličuje, ale utěšuje nás zaslíbení věčného života;
vždyť život těch, kdo v tebe věří, nezaniká, ale ve smrti se naplňuje, a když se rozpadne naše
pozemské obydlí, dostaneme u tebe domov věčný.“

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

