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JORDÁN
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
32. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 6. LISTOPADU 2022
Každý člověk, který dospěje k Bohu, bude osvobozen
z pout tohoto světa. Vzkříšený člověk bude osvobozen
od provokatérů a nepřátel, od očekávání a nároků i od
posuzování a odsuzování, které jsou bolestnou součástí
našeho světa. Zakusí, že je milovaný bez podmínek.
Objeví štěstí z dokonalého přijetí.
Můžeme si to představit tak, že na nás Ježíš spočine
pohledem, který bude říkat: „Ty jsi tak krásná, ty jsi tak
krásný, miluji tě.“ A co je důležité, toto vyznání bude tak
čisté a pravdivé, že rozptýlí všechny naše pochybnosti
o tom, jestli to s námi myslí vážně. Budeme věřit jeho
lásce. Přijímat ji. Odpovídat na ni. A to nás učiní dokonale
šťastnými. Jak to můžeme vědět? Toto přesvědčení
vychází ze zkušenosti mystiků a světců, kteří v modlitbě
zakusili takovýto dotek Boží lásky. A v této zkušenosti
viděli předzvěst nebe, věčného štěstí, které je pro nás
připraveno.
Důležité také je, že na toto štěstí nemusíme čekat až
umřeme. Můžeme se mu otevřít už teď a tady. Kdo se
v modlitbě srdce odevzdává Bohu, ten je osvobozován
z pout světa a může se těšit ze zakoušení Boží blízkosti
a lásky. V čem modlitba srdce spočívá?
V jednom kostele byl obraz Božího milosrdenství namalovaný podle zjevení sestry
Faustyny Kowalské. Prohlížela si ho skupinka turistů a někdo se zeptal kněze, který je
provázel: „Co mám udělat, abych získal Boží milosrdenství?“ A kněz mu odpověděl:
„Boží milosrdenství a Boží láska jsou jako oceán, který nemůžete získat, ale můžete se
do něho ponořit a nechat jím nadnášet. Nechte promlouvat poselství tohoto obrazu
ke svému nitru. Dovolte poznání, že jste Kristem milován, aby z vašeho rozumu
proniklo do vašeho srdce. A Boží milosrdenství se stane součástí vašeho života a váš
život jeho součástí, jeho nástrojem.“
Díky modlitbě, ve které se můžeme ponořit do Božího milosrdenství a dovolit, aby
pravda o Boží lásce sestoupila z naší mysli do našeho srdce, můžeme zakoušet, jak je
krásné, když náležíme Bohu. Kéž se nám to daří.
P. Jan Plodr

INFORMACE:
Dnes byla sbírka na Charitu, děkuji za vaše dary.
Příští neděli 13. 11. je svatomartinská pouť v Pačlavicích.
Orel Morkovice zve děti a mládež na sportovní odpoledne, které bude ve čtvrtek 17. 11.
od 16:00 do 18:00 hodin ve sportovní hale v Morkovicích.
V sobotu 19.11. bude v Olomouci celodenní arcidiecézní setkání mládeže (14-26 let).
Svátost biřmování. Děkuji těm, kdo se přihlásili. Setkáme se v sobotu 12.11. po ranní mši
svaté v 8:45 na faře v Morkovicích a domluvíme se co dál…
Adventní duchovní obnova s jáhnem Mgr. Jiřím Štreitem bude v sobotu 26. 11. v sále
sokolovny v Morkovicích. Zahájení v 9:00, v poledne společný oběd a zakončení v 15:00
mší svatou. Příspěvek na jídlo a organizaci je 200 Kč (studenti 100 Kč). Přihlaste se prosím
nejpozději do neděle 20.11. v sakristiích kostelů nebo na farní mail: famorkovice@ado.cz
Bohoslužby ve farnostech
neděle 6. listopadu
32. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za živou rodinu Lejsalovu

pondělí 7. listopadu

---

---

---

úterý 8. listopadu

---

---

---

středa 9. listopadu

Morkovice

17:30

Za Jarmilu Vítkovou, otce, manžela a syna

čtvrtek 10. listopadu

Pačlavice
Pačlavice

9:00
17:30

mše svatá domov pro seniory
mše svatá ze svátku svatého Martina

pátek 11. listopadu

Morkovice

17:30

Za + Jenu Štěpánkovou, manž., r. Fránkovu a Hubeňákovu

sobota 12. listopadu

Morkovice

8:00

Za rodinu Vrbovu a DvO

neděle 13. listopadu
33. neděle v mezidobí

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
POUTNÍ MŠE SVATÁ
Na poděkování za dar života

pondělí 14. listopadu

---

---

---

úterý 15. listopadu

---

---

---

středa 16. listopadu

Morkovice

17:30

Za rodinu Romanovu a DvO

čtvrtek 17. listopadu

---

---

---

17:30

Za + Karla Štětinu, manželku, rodiče a sourozence

Posvěcení lateránské basiliky

sv. Martin

pátek 18. listopadu

Morkovice

sobota 19. listopadu

Morkovice

8:00

Za + Josefa Albrechta a rodinu

neděle 20. listopadu
Slavnost Ježíše
Krista Krále

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za synovce, neteře a jejich rodiny

