Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 8. ZÁŘÍ 2019
Jsme vyzýváni k tomu, abychom se stali učedníky, nikoli mistry. Být učedníkem
znamená být na svém mistru závislý a nechat se jím vést. Nejspíš při sebereflexi
zjistíme, že následování Ježíše není v našich silách, že ne všechny požadavky, které na
nás evangelium klade, jsme schopni vždy splnit. Je tu ale dobrá zpráva: Přijmeme-li s
pokorou své omezení a poprosíme-li Ježíše o pomoc, pak se na tuto dobrodružnou
cestu můžeme vydat...
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Mdr 9,13-18 – Autor knihy popisuje moudrost jako zosobněnou Boží sílu, která činí
z lidí Boží přátele. Tento úryvek je nádhernou modlitbou, chválou moudrosti i prosbou
o ni.
Žalm 90* odp. Pane, tys nám býval útočištěm od pokolení do pokolení!
2. čt. - Flm 9b-10.12-17 – Pavel prosí Filemona, aby přijal otroka Onezima zpět do
služby a netrestal ho za to, že utekl.
Evangelium - Lk 14,25-33– Nejde o to, zda je v našich silách zvládnout cestu za
Kristem. To lze s Boží pomocí. Zde jde o rozhodnutí, které není polovičaté.

BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. ZÁŘÍ 2019
Prasklice
8. září
23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Pačlavice

Morkovice

7:30
9:00
10:30

pondělí 9. září
úterý 10. září
středa 11. září

Morkovice
--Morkovice

18:00
--18:30

čtvrtek 12. září
Jména Panny Marie
pátek 13. září
sv. Jana Zlatoústého
sobota 14. září
Povýšení sv. kříže

Pačlavice
Morkovice
Morkovice

17:00
18:00
18:00

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
15. září
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ Morkovice
Prasklice
POUŤ KŘÉBY
Křéby

13:00
18:00
9:00
10:30
15:00
16:00

Mše svatá
Mše svatá
Na poděkování za dar života a víry
s prosbou o B.P. pro živou rodinu
Mše svatá
Za + Františka a Marii Najmanovy, 2
rodiče a živou rodinu
Mše svatá
adorace
Na poděkování Bohu za dar zdraví a za
živou rodinu
svatba Tomáše Válka Pavly Jablunkové
Mše svatá
Mše svatá
Za+Růženu Štěpánkovu, manžela a DO
Modlitba v kostele
Za poutníky, dobrodince a farníky

Ohlášky: Setkání farní rady bude v Morkovicích na faře ve čtvrtek 12.září v 19:00.
Potáborové setkání bude na faře v Prasklicích od 13. do 15. září. Cena je 200,-Kč, přihlásit
děti můžete přes internet. Hlavní pouť na Křébech bude v neděli 15. září 2019. Mši svatou
bude mít P. Tomáš Fránek.
Stejně jako v předchozích letech chceme i v tomto školním roce 2019/20 zahájit letošní
výuku náboženství Vašich dětí jejich velkým společným setkáním v Kroměříži, a to v
pondělí 16. září. Ředitelé škol byli o této akci předem informováni, své děti tedy z
vyučování omluvíte běžným způsobem. Nezapomeňte je na ten den odhlásit také ze
školního stravování. Akce se týká žáků 2. - 9. třídy, nikoliv prvňáčků. Protože vrcholí
papežem vyhlášený Rok misií, zaměřili jsme i naše setkání na činnost charitativních
organizací v našem městě. Ti nejmladší si vyzkouší své dovednosti na stanovištích na farní
nebo v Podzámecké zahradě. Nebude chybět ani zábava a divadelní představení.
Zahájení je v 8.30 mší svatou v kostele Panny Marie na Riegrově náměstí, končíme ve
14.30 na Velkém náměstí. Děti vybavte menší svačinkou a pitím, kopií průkazu pojištěnce
a vhodným oblečením v případě chladného počasí. Oběd formou chleba s řízkem a
minerálky, příp. čaje je zajištěn. K úhradě nákladů na občerstvení a pronájem prostor pro
divadlo je stanoven poplatek za každého účastníka akce 50,- Kč.
Dopravu dětí z Morkovic do Kroměříže bude autobusem – odjezd z Morkovic v 7:35,
předpokládaný návrat do Morkovic je v 15:40.

Hlavní pouť na Křébech
v neděli 15. září 2019.
15:00 Modlitba v kostele v Prasklicích a
průvod s obrazem Panny Marie na Křéby
16:00 mše svatá na Křébech – celebruje
P. Mgr. Tomáš Fránek,
farář z Bučovic

Den
Pondělí
Pondělí
Pondělí
Pátek

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ ZAČNE OD PONDĚLÍ 23. ZÁŘÍ 2019
Ročník
Čas
1 a 2. třída
12:00 – 12:45
3. a 4. třída
12:50 – 13:35
5. a 6. třída
13:45 – 14:30
7. 8. a 9. třída
13:45 – 14:30

