Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
1. neděle adventní 1. prosince 2013
K první neděli adventní, která je začátkem nového liturgického roku, zaslal
olomoucký arcibiskup Jan Graubner věřícím pastýřský list. Zabývá se v něm tématem
rodiny, které bude věnován nadcházející rok, a vyzývá zejména k rodinné modlitbě.
Začínáme nový církevní rok, v němž budeme věnovat zvláštní pozornost rodině, jednak
proto, že si v roce 2014 připomeneme dvacáté výročí Roku rodiny vyhlášeného Organizací
spojených národů, jednak proto, že bez uzdravení rodiny nemůžeme očekávat zlepšení
situace ve společnosti, jejíž jsme součástí. Kriticky hodnotíme politickou situaci státu,
kterému dlouhodobě chybí stabilní a moudrá vláda i dobře fungující úřady. Přitom nás
nezneklidňuje skutečnost, že více než polovina manželství se v naší zemi rozpadá, že mnozí
žijí ve volných svazcích bez manželství, že dětem se upírá základní právo na dobrou
výchovu, na jistotu stabilního domova, na lásku otce i matky, na zdravé morální prostředí!
Základem každého státu je rodina. Pokud ta není zdravá, nemůže dobře fungovat ani stát.
„Adventus“ znamená příchod, je to doba přípravy na Vánoce.
Myslíme na příchod Vykupitele Ježíše Krista. Každoročním prožíváním adventu a
slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří
připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Tím, že se věřící vžívají do atmosféry této
dlouhé přípravy na první příchod Vykupitele, oživují zároveň touhu po jeho druhém
příchodu na konci časů, ale rovněž do svého vlastního života.
ADVENT V NAŠICH FARNOSTECH
Celou dobu adventní máme prožívat s vnitřní usebraností a touhou po Kristu.
Pamatujme na vážný ráz této doby. Vyvarujme se zábav a zbytečných oslav.
Scházejme se doma celá rodina k modlitbě u adventního věnce. Připravte cestu Pánu.
Adventní duchovní obnova pro naše farnosti bude v sobotu 7. prosince 2013 v KD
v Pačlavicích. Zahájení v 8:30, závěr v 16:00 při mši sv. Přihlášky nejpozději do úterý 3.
prosince dopoledne, kvůli nahlášení obědů. Adventní růženec se přicházejte společně
modlit každou neděli v 17:00 do svého farního kostela, pokud nebude nedělní adorace.
Úmysl této neděle bude za rodiny. Napsané prosby vložte do košíku, před modlitbou budou
přečteny. * Rorátní mše sv. - budou v Morkovicích 3x týdně: v úterý a čtvrtek v 6:45 a
sobotu ráno v 7:00. Shromáždíme se na chodbě pod věží, rozsvítíme lampičky a půjdeme
na mši sv. do kostela. Po mši sv. mají děti na faře snídani a pak půjdou do školy. Rodiče,
povzbuďte děti k účasti a přijďte s nimi. * Na první pátek bude v Morkovicích od 17:30
adorace a budou-li tam děti, tak za nimi přijde, hádejte kdo? * Nedělní adorace: 8. 12.
v 15:00 v Prasklicích, 15. 12. v Morkovicích a 22.12. v 14:00 v Pačlavicích. * Zpovídání
před vánocemi bude v neděli 22. prosince v Pačlavicích od 14:00, v Morkovicích od
15:30. * Prodej duchovní literatury a kalendářů bude každou neděli po mši sv. na faře
v Morkovicích * 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.

LITURGIE SLOVA - 1. NEDĚLE ADVENTNÍ Vstupní antifona: K tobě pozvedám svou
duši, Hospodine, můj Bože,v tebe důvěřuji, kéž nejsem zahanben, ať nade mnou nejásají
moji nepřátelé. Vždyť nikdo z těch, kdo v tebe doufají, nepadne do hanby.
1.čt. Iz 2,1-5 * Pán shromáždil všechny národy ve věčném míru Božího království.
Žalm 122 * Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
2. čt. Řím 13, 11-14 * Naše spása je blízko.
Evangelium: Mt 24,37-44 * Bděte, abyste byli připraveni. O hodině a dni druhého
Ježíšova příchodu neví nikdo, proto je třeba vytrvale bdít v očekávání: Pán může přijít
kdykoliv! Tak jako před potopou lidé žili bez očekávání nějaké nenadálé události a jejich
pohled byl zaměřen pouze na věci viditelné a zakusitelné, podobně je tomu i před druhým
Kristovým příchodem. Proto se nikdo nemůže uklidňovat životním stylem druhých, nikdo
se nesmí nechat svést tím, že ostatní lidé žijí „nepřipraveni“, zaměstnáni jen záležitostmi
pozemského života. Pán přijde tehdy, když lidé budou prožívat běžné události: práci na
poli nebo u mlýnku. Pán přijde znenadání jako zloděj!
BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. PROSINCE 2013
1. neděle adventní
Prasklice
8:30 mše sv.
1. prosince
Pačlavice
9:00 za farníky - křty dětí
17:00 adventní růženec Morkovice 10:00 za + rodiče Okálovy, + příbuzné a živou rod.
pondělí 2.prosince
Morkovice 18:00 za + Štěpána Přikryla, manž. a ž. rodinu
úterý 3. prosince
Morkovice
6:45 roráty * za + rodinu Lejsalovu a Bílkovu
středa 4. prosince
Prasklice
18:00 mše sv.
čtvrtek 5. prosince
Morkovice
6:45 roráty * za + Františka Obruču, spásu jeho duše
Pačlavice
15:30 requiem a pohřeb + Stefanie
pátek 6. prosince
Morkovice 17:30 adorace
první pátek
Morkovice 18:00 za + rodiče Churé, děti, ž. a + rodinu
sobota 7. prosince
Pačlavice
8:30 zahájení adventní duchovní obnovy
mariánská sobota
Pačlavice
16:00 mše sv. za účastníky obnovy a za farníky
2. neděle adventní
Prasklice
8:30 mše sv.
8. prosince
Pačlavice
9:00 mše sv.
17:00 adventní růženec Morkovice 10:00 za + Vojtěcha Horáka, d. v oč. a ž. rodinu
Prasklice
15:00 nedělní adorace
Svátky v týdnu: úterý 3.12. pam. sv. Františka Xaverského, kněze. * pátek 6. 12. sv.
Mikuláše, biskupa * sobota 7. 12. pam. sv. Ambrože, biskupa a učitele církve.
Sbírky v listopadu 2013
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
1. a 2. listopadu - sbírka na charitu
5 562,1 640,530,neděle 3. 11.
4 322,2 370,740,neděle 10. 11.
3 630,2 609,273,neděle 17. 11. - na opravy
18 107,4 740,1 530,neděle 24. 11.
4 126,1 942,662,pokladnička + dary osobní i na účet
32 000,335,Sbírka Charita pro Filipíny. Pomoc z celého světa stále přichází pro postižené ničivým
tajfunem.. Pomoc poskytuje 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 5 678 686 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. Své dary na Filipíny, můžete poslat na jmenovaný účet, nebo dát do
označených pokladniček v našich kostelích. Pomozte těm, kteří mají opravdu nouzi.

