JORDÁN

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 11. ZÁŘÍ 2022
„Radujte se! Našel jsem ovečku! Našla jsem minci!“, zní v dnešním evangeliu.
Podobenství o nalezené ovečce a minci nám odhaluje, jak se na nás dívá Bůh.
I když hřešíme, nevnímá nás jen jako zločince, ale jako zatoulané ovečky, jako
drahé mince, které mají nejen rub, ale i líc.
To nás povzbuzuje: Neskrývej se před Kristem! Jeho milost je připravena pro
všechny. Jen se jí otevřít, jen ji přijmout. Je jako studánka, ze které se může napít
každý, kdo se před ní skloní. K pokoře však potřebuje člověk dozrát.
Proto zní i podobenství o ztraceném synu a milosrdném otci. Syn otce zklame,
všechno utratí a v bídě si konečně uvědomí, jak mu bylo doma dobře. Spadne až
na dno, aby tam prozřel. Tak to někdy bývá i s námi.

Správné odpovědi A až G můžete napsat
na e-mail: famorkovice@ado.cz J

Ale naštěstí se můžeme
vydat cestou ztraceného
syna a říct: „Vstanu a půjdu
k otci a řeknu: Otče, zhřešil
jsem proti nebi i proti tobě.
Nejsem už hoden nazývat se
tvým synem…“ Tento postoj
je branou k tomu, abychom
zakusili úžasnou odpověď
Otce:
„Přineste
ihned
nejlepší oděv a oblečte ho;
dejte mu na ruku prsten
a obuv na nohy. Přiveďte
vykrmené tele, zabijte je,
hodujme a buďme veselí,
protože tento můj syn byl
mrtev, a zase žije, ztratil se,
a je nalezen.“

INFORMACE:

V kostele v Morkovicích můžete přispět na dítě na Haiti, které farnost Morkovice
podporuje v rámci projektu Adopce na dálku. (Je potřeba vybrat ještě 3200 Kč.)
Ve středu 14.9. na svátek Povýšení svatého kříže požehnáme nový kříž u kostela
v Pačlavicích, který zhotovil pan Jan Judas. Žehnání a mše svatá začne v 18:00 hodin.
Děkuji všem, kdo se podíleli na jeho výrobě a instalaci. Bůh vám žehnej.
23.9.-25.9. je děkanátní triduum Modliteb matek. Informace na nástěnkách v kostelech.
Začala výuka náboženství. (1.stupeň má výuku ve středu od 12 hod., 2. stupeň v pátek)
Bohoslužby ve farnostech
Pačlavice
Morkovice

9:15
10:30

mše svatá
Za požehnání pro rodinu Králíkovu

Prasklice
Křéby

15:00
16:00

průvod od kostela
Za farníky a poutníky (hl. celebrant P. Hřib)

---

---

---

Morkovice

18:00

Za + Světlanu Morongovou a živou rodinu

Pačlavice

18:00

mše svatá s žehnáním nového kříže

čtvrtek 15. září

Morkovice

8:00
18:00

mše svatá
adorace

pátek 16. září

Morkovice

18:00

Za živou rodinu Okálovu, + rodiče a příbuzné

sobota 17. září

Morkovice

8:00

Za + Františka Hrabánka

neděle 18. září
25. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za Jiřího Teuchnera a živou rodinu

pondělí 19. září

---

---

---

Morkovice

18:00

Za rodinu Pavelkovu a + prarodiče Štěpánkovy

Morkovice

18:00

Za + Vladimíra Jablunku, rodiče a DvO

čtvrtek 22. září

Prasklice
Morkovice

18:00
18:00

mše svatá
adorace

pátek 23. září

Morkovice

17:00
18:00

zahájení Modliteb Matek
Za + rodiče Štěpánkovy a živou rodinu

sobota 24. září

Morkovice

8:00

Za členy Orelské jednoty Morkovice

neděle 25. září
26. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá

neděle 11. září
24. neděle v mezidobí
pondělí 12. září

úterý 13. září
sv. Jan Zlatoústý

středa 14. září
Povýšení sv. kříže
Panna Maria Bolestná
sv. Ludmila

úterý 20. září

sv. Ondřej, Pavel a druhové

středa 21. září
sv. Matouš

Na poděkování a za požehnání pro r. Kopečnou

