Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 24. listopadu 2013
Vstupní antifona: Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství,
moudrost, sílu a čest. Jemu buď sláva a vláda na věčné věky!
1.čt. 2 Sam 5,1-3 * Pomazali Davida za krále nad Izraelem.
Žalm 122 * Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
2. čt. Kol 1,12-20 * Bůh nás převedl do království svého milovaného Syna.
Evangelium: Lk 23,35-43 * Pane, pamatuj na mě, až přijdeš do svého království. Způsob
Ježíšova kralování je opravdu šokující. Vrcholný Ježíšův čin je – lidsky viděno - prohra. A
přece i v tuto chvíli je přítomno znamení vítězství, když umírající Ježíš zachraňuje kajícího
lotra a ukazuje tak na začátek záchrany všech kajících hříšníků.
Slavnost Ježíše Krista Krále Ve všech farnostech se koná po mši sv. výstav
Nejsvětější Svátosti a obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
V Morkovicích bude adorace od mše sv. až do svátostného požehnání ve 14:30.

Skutečnost Krista, vládce nebe a země je pro člověka zdrojem naděje.
Lidské struktury plné zloby, intrik a nespravedlnosti převyšuje někdo, kdo na nás pohlíží s
láskou. Je Králem - jediným, kterého se nemusíme obávat a kterému můžeme důvěřovat.
Jedině s ním může náš život dojít proměny a naplnění. (T. Špidlík) Jeho vladařská moc je
moc věčná, která nepomine,a jeho království nebude zničeno. (Dan 7, 14)
BOHOSLUŽBY OD 24. LISTOPADU DO 1. PROSINCE 2013
neděle 24. listopadu
Pačlavice
8:30 mše sv.
Slavnost Ježíše Krista Prasklice
9:30 mše sv.
Krále, obnova
Morkovice 10:00 na poděkování Bohu za společný život
zasvěcení lidstva NSJ Morkovice 14:30 ukončení adorace - svátostné požehnání
pondělí 25. listopadu
Morkovice 18:00 za + kmotry a dary Ducha sv. pro kmotřence
úterý 26. listopadu
Morkovice
7:00 mše sv. - volná intence
středa 27. listopadu
čtvrtek 28. listopadu
Pačlavice
17:00 mše sv.
Morkovice 18:00 adorace do 19:00
pátek 29. listopadu
Morkovice 15:00 mše sv. k Božímu milosrdenství
Prasklice
17:30 mše sv.
sobota 30. listopadu
Morkovice
7:30 na poděkování a B. požehnání pro r. Fránkovu
svátek sv. Ondřeje
Farnosti
19:30 ve všech farnostech vigilie za počatý život
1. neděle adventní
Prasklice
8:30 mše sv.
1. prosince
Pačlavice
9:00 za farníky - křty dětí
adventní růženec
Morkovice 10:00 za + rodiče Okálovy, + příbuzné a živou rod.
Kurz lektorů bude zahájen 30. listopadu v 10:00 na AG v Kroměříži přednáškou otce
biskupa Josefa Hrdličky. Kurz je pro celý děkanát. Prosím lektory a zájemce z našich
farností, aby dnes nahlásili svou účast paní Skřítkové, nebo paní Kopečné z Morkovic.
Benefiční koncert pod názvem „Adventní vigilie“ na podporu dokončení opravy střechy
farního kostela v Morkovicích se uskuteční v sobotu 30. listopadu v 17:00 v chrámu sv. Jana
Křtitele v Morkovicích. V programu vystoupí učitelé místní pobočky ZUŠ a naše scholička.

Příští neděli začíná ADVENT - celou dobu adventní prožívejme s vnitřní usebraností a
touhou po Kristu. Vyvarujme se zábav a různých oslav. Pamatujme na vážný ráz této
doby. * Adventní dobu zahájíme Benefičním koncertem pod názvem „Adventní
vigilie“ v sobotu 30. listopadu v 17:00. Na začátku koncertu bude žehnání adventního
věnce, při kterém vystoupí naše scholička. * Tradiční adventní vigilie za počatý život
na přání bude v sobotu 30. listopadu od 19:30 ve všech farnostech. * Žehnání
adventních věnců při všech bohoslužbách na 1. neděli adventní. Adventní růženec 1, 2
a 4 adventní neděli v 17:00 v Morkovicích. * Nedělní adorace 8. 12. v 15:00
v Prasklicích, 15. 12. v Morkovicích a 22.12. v 14:00 v Pačlavicích. * Roráty budou v
v Morkovicích 3x týdně v úterý, čtvrtek a v sobotu podle rozpisu. Po mši sv. budou mít
děti na faře snídani. Rodiče, povzbuďte děti k účasti a přijďte s nimi. * Pouť na
Turzovku v den Slavnosti Neposkvrněného početí P. Marie, v pondělí 9. prosince.
Kdo máte zájem domluvme se a pojedeme osobními auty jako vloni.
Adventní duchovní obnova v sobotu 7. prosince 2013 v KD v Pačlavicích. Zahájení
v 8:30, závěr v 16:00 při mši sv. Účastníci mají zajištěné občerstvení a oběd. Do 1.
prosince odevzdejte v kostele, nebo paní Gremlicové přihlášku s poplatkem 150,-Kč,
studenti 80,- Přihlášky také na email: faramorkovice@seznam.cz. nebo telefon 731621105.
Poplatek pak zaplatíte na místě. Při obnově bude prodej duchovní literatury. Do Pačlavic
jede z Morkovic autobus v 7:48 přes Prasklice a Osičany a zpět po mši sv. v 17:03
z Pačlavic. Při obnově je možné získat plnomocné odpustky za obvyklých podmínek.
VIGILIE ZA POČATÝ ŽIVOT - VEČER PŘED 1. NEDĚLI ADVENTNÍ V 19:30
Již několik let se tato vigilie slaví v celé církvi. Součástí vigilie je modlitba nešpor a
eucharistická adorace s díkůvzdáním Pánu za to, že se cele dal světu a za Jeho Vtělení,
které dává každému lidskému životu pravý smysl a důstojnost. Při modlitbách se též prosí
o ochranu každé lidské bytosti, povolané k životu. Proto zvu všechny farníky k hojné
účasti na Vigilii za počatý život. Přijďte poděkovat za dar života, za své rodiče, že jsme
se mohli narodit a také kajícně odprosit za hříchy potratu a prosit za změnu smýšlení
těch, kteří si života neváží. Prosím, aby se modliteb ve farnostech ujaly ženy z Modliteb
matek a také přišli i otcové. Společně se pomodlíme z brožurek modliteb otců a matek.
Nabídka časopisu - pokud pro Vaše blízké sháníte smysluplný vánoční dárek za příznivou
cenu, předplaťte jim časopis Rodinný život. Časopis vydává Centrum pro rodinný život
v Olomouci. Zaměřuje se na problematiku výchovy dětí, vztahy mezi manžely, na
duchovní život rodiny, život v neúplné rodině, seniorský věk apod. Cena ročního
předplatného je 195 Kč. Rádi Vašim obdarovaným zdarma zašleme vánoční dárkový
certifikát. Objednávky na telefonním čísle 587405250, na e-mailu cmarova@arcibol.cz
nebo skrze internetový formulář na webových stránkách www.rodinnyzivot.eu
Sbírka Charita pro Filipíny. Od úderu ničivého tajfunu na Filipínách uplynuly již téměř
dva týdny, pomoc z celého světa však stále přichází. Pomoc v nejhůře zasažených
oblastech od prvních okamžiků poskytuje Charita Filipíny. Tuto Charitu podporuje
i Charita ČR, která otevřela sbírku Charita pro Filipíny, kam lze posílat finanční dary –
číslo účtu je 55660022/0800, variabilní symbol 133. Na účtu je již částka 4 657 930 Kč.
Také můžete přispět prostřednictvím dárcovské SMS ve tvaru DMS CHARITASVET na
číslo 87 777. Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita ČR obdrží 28,50 Kč. Službu zajišťuje
Fórum dárců. Na tento účel zatím přišla částka ve výši 193 232 Kč. Své dary na Filipíny,
můžete poslat na jmenovaný účet, nebo dát do označených pokladniček v kostele.

