Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 6. LISTOPADU 2016
Nejen saduceové, ale i nemálo křesťanů má pochybnosti o vzkříšení a o věčném životě. Pán
odpovídá jasně – věčný život u Boha je realitou. Bůh je přece Bohem živých! Je i pro mne Bůh
živým Bohem a Bohem živých? Je moje víra ve vzkříšení v souladu s křesťanským Vyznání
víry? Jak skutečnost vzkříšení ovlivňuje moje jednání, moje postoje, moje vidění světa?
1.čtení. 2 Mak 7,1-2.9-14* Druhá kniha Makabejských popisuje hrůzné události kolem roku
167 př. Kr. spojené s nadvládou syrského krále Antiocha IV., který se pokusil vymýtit
židovskou víru zavedením řeckého kultu. Text však čteme pro zmínku o víře ve vzkříšení!
Žalm: 17 * Až procitnu, Hospodine, nasytím se pohledem na tebe.
2.čtení: 2 Sol 2,16 – 3,5* Od založení farní komunity zřejmě uplynula již nějaká doba. Někteří
lidé očekávají druhý příchod Krista každým dnem a svými řečmi vzbuzují neklid a zmatek v
komunitě. Ale Bůh je se svým lidem až do konce.
Evangelium: Lk 20,27-38* Ježíš bude za několik dní odsouzen na smrt. Saduceové byli kněží,
dnes bychom je označili za konzervativní skupinu, která nepřijímá žádné novější výklady
Písma, což se týká i vzkříšení mrtvých.

BOHOSLUŽBY OD 6. DO 13. LISTOPADU 2016
7:30 Mše svatá
32. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Za farnost
6. listopadu
Morkovice
Morkovice
Prasklice

pondělí 7. listopadu
úterý 8. listopadu
středa 9. listopadu
Posvěc. Lateránské baziliky

čtvrtek 10. listopadu
sv. Lva Velikého
pátek 11. listopadu
sv. Martina
sobota 12. listopadu
sv. Josafata

Morkovice
Morkovice

Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

33. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
13. listopadu

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

Za + Metoděje Najmana 2 rodiče a živ. rodinu

Pobožnost na hřbitově
Pobožnost na hřbitově
Za věrnost ve víře mých kmotřenců
Mše svatá
Mše svatá (Domov důchodců)
Za + Karla Štětiny, manželku a děti
Mše svatá
Adorace
Mše svatá
Mše svatá
Za + Marii a Antonína Králíkovy a + syna

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá za farnost
Za + Leopoldu Najmanovu, manžela a syna
Morkovice
10:30
HODY PAČLAVICE
Ohlášky: Dnes odpoledné je pobožnost na hřbitově v Morkovicích ve 14:30 a v Prasklicích
v 16:00. Příští neděli jsou v Pačlavicích hody – oslavíme svátek sv. Martina. Příští neděli bude
sbírka na charitu. Přihlásit se na adventní duchovní obnovu můžete u paní Gremlicové nebo na
faře.

PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
v sobotu 26. listopadu 2016 od 9:30 v KD v Pačlavicích + poplatek 150,-

Jméno..............................................................Adresa............................................
Římskokatolická farnost Morkovice, Pačlavice a Prasklice a Centrum pro rodinu Kroměříž
zvou na adventní duchovní obnovu
s trvalým jáhnem Ladislavem Kincem
v sobotu 26. listopadu 2016

Téma: MILOST na základě listu Efesanům aneb
křesťanská nauka a návod na dobrý život
Program v KD v Pačlavicích:
9:30
I. přednáška + rozjímání
11:00 II. přednáška + rozjímání
12:00 oběd, přestávka
13:00 III. přednáška + rozjímání
14:00 odpovědi na dotazy
Program v kostele v Pačlavicích:
15:00 adorace, rozjímavý růženec, příležitost ke svátosti smíření
16:00 mše svatá v kostele v Pačlavicích

Sv. Josafat - pocházel z pravoslavné rodiny ze západní části Ukrajiny.
V litevském Vilniusu či Vilně se stal řeckokatolíkem a vstoupil do
řádu basiliánů. Roku 1609 přijal kněžské svěcení, o čtyři roky později
se stal igumenem v Byteni. Od roku 1618 působil v postavení
arcibiskupa v běloruském Polocku. Celý jeho život, od připojení se k
unii s římským apoštolským stolcem, je poznamenán úsilím o
sjednocení církví. Zemřel mučednickou smrtí přibližně ve 43 letech.
Závěr Svatého roku milosrdenství
Na oslavy Svatého roku pro vězně, které proběhnou 5.-6.11, se dosud zaregistrovalo 4000
poutníků, z toho tisíc vězňů z dvanácti zemí. O týden později, 11.–13.11., oslaví Rok
milosrdenství sociálně vyloučení lidé. Mezi nimi bude i mnoho těch, kdo ztratili domov. Zatím
je přihlášeno 6 tisíc lidí z celého světa. v neděli 13. listopadu se zavřou Svaté brány ve všech
kostelech světa a třech římských bazilikách ( sv. Pavla za hradbami, sv. Jana na Lateránu a
Panny Marie Větší). Závěrečná oslava Svatého roku ve Vatikánské bazilice o týden později
nám připomíná Ježíšova slova, že „chudé máme vždycky mezi sebou“
Sbírky v říjnu 2016
neděle 2. 10.
neděle 9. 10.
sbírka na opravy 16. 10.
sbírka na MISIE 23. 10.
neděle 30.10.

Morkovice
Pačlavice
4.700,2.214,3.755,- Jezírko 1.180
2.874,10.207,3.710,8.862,8.000,- + 5.470,5.050,2.498,-

Prasklice
840,620,3.325,4.838,1.086,-

