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JORDÁN
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 23. ŘÍJNA 2022
Celník však zůstal stát vzadu
a neodvažoval se ani pozdvihnout oči
k nebi, ale bil se v prsa a říkal:
„Bože, buď milostiv mně hříšnému!“
Jak správně prožívat zpytování
svědomí? V první řadě je potřeba si
uvědomit, že se nemáme srovnávat
s lidmi, ale s Kristem. To je jediná
míra našeho života. To je jediné
zrcadlo, které nám odhaluje pravdu
o tom, jak jsme připraveni na setkání
s Bohem na věčnosti. „Podobám se
Kristu? Miluji? Odpouštím? Obětuji
se jako On?“ To jsou otázky, které
máme v modlitbě zpytování svědomí
řešit.
Druhá věc je, že když se pravdivě srovnáme s Kristem, zjistíme, že se musíme ještě
hodně učit a dozrávat. I celník si uvědomoval, že je Pánu hodně vzdálen. Ale není to
důvod k zoufání. Je to důvod k volání: „Pane, smiluj se nade mnou hříšným.“ Modlitba
krátká a jednoduchá. Ale nesmírně účinná. Pár pokorných, upřímných slov stačí
k novému životu.
Pán ví, že ještě nejsme dokonalí. A ví, že když to přiznáme, tak se to může začít měnit.
Je to jako když žák ve škole řekne, že něčemu nerozumí a učitel mu to může vysvětlit.
Jako když nemocný ukáže lékaři rány a on je může léčit. Jako když je dítě smutné, schoulí
se do náruče mámy či táty a z jejich láskyplného obětí získá pokoj a radost. Taková
modlitba, ve které v duchu pokorného celníka přiznáme, že potřebujeme jeho milost
a otevřeme se jejímu působení, je Bohu milá.
P. Jan Plodr

INFORMACE:
Setkání farních rad bude ve středu 26. října v 18:45 po mši svaté na faře v Morkovicích.
Svátost biřmování. Zájemci od patnácti let se hlaste e-mailem či sms do konce října.
Prosím uveďte celé jméno, adresu a rok narození (famorkovice@ado.cz, 731 621 157).

Přijměte srdečné pozvání na Podzimní koncert pěveckých sborů z Hulína a Morkovic,
který bude v morkovickém kostele v pátek 28. října v 17:00 hodin.
Zpovídání – využijte příležitost v tomto týdnu, abyste byli připraveni na modlitbu
za zemřelé v očistci. Prosím také rodiče dětí, které byly u 1. svatého přijímání,
aby s nimi přišli ke zpovědi a začali pobožnost devíti prvních pátků. Mimořádně se
bude zpovídat i v sobotu po mši svaté.
Návštěva nemocných bude v pátek 4. listopadu. Nemocné nahlaste na tel. 731 621 157.
neděle 23. října
30. neděle v mezidobí
pondělí 24. října
úterý 25. října

Bohoslužby ve farnostech
Prasklice
8:00
mše svatá
Pačlavice
9:15
mše svatá
Morkovice 10:30
Za rodinu Horákovu a DvO
-----

-----

-----

čtvrtek 27. října

Morkovice
Morkovice
Pačlavice

pátek 28. října

Morkovice

18:00
18:45
18:00
8:00
17:00

Za + Jána Romana
farní rada
mše svatá
Za + Františka Květoně, rodiče a DvO
koncert pěveckých sborů
Smetana Hulín a Cantus Morkovice

sobota 29. října

Morkovice

8:00
9-10h

Za + Františka a Ludmilu Rechnerovy, dceru a rodinu

středa 26. října

zpovídání před Dušičkami a 1. pátkem

Pozor změna času ze 3:00 na 2:00!

neděle 30. října
31. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za Boží požehnání pro živou rodinu

Prasklice
Pačlavice
Pornice
Morkovice

16:00
16:30
17:00
17:30

Pobožnost na hřbitově
Pobožnost na hřbitově
Pobožnost na hřbitově
Pobožnost na hřbitově

pondělí 31. října

---

---

---

úterý 1. listopadu
Slavnost všech svatých

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

16:00
17:00
18:00

mše svatá
mše svatá
Za farníky

Morkovice

18:00

Za + rodiče Fránkovy a dva zetě

Prasklice
Morkovice

18:00
18:00
8-12h
18:00
8:00
8:00
9:15
10:30

mše svatá
adorace
návštěvy nemocných
Za rodinu Kopečnou, Hlaváčkovu a DvO
Za + Marii Hanákovou, manžela a děti
mše svatá
mše svatá
Za živou rodinu Lejsalovu

středa 2. listopadu
Památka zesnulých

čtvrtek 3. listopadu
pátek 4. listopadu
sv. Karel Boromejský

sobota 5. listopadu
neděle 6. listopadu
32. neděle v mezidobí

Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

