Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
2. neděle adventní 8. prosince 2013
Hle, Pán přijde spasit lidi všech národů a k radosti vašeho srdce dá, že uslyšíte jeho hlas.
1.čt. -.Iz 11,1-10 * Podle spravedlnosti bude soudit chudé.
Žalm 72 * V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
2.čt Řím 15,4-9 * Kristus spasil všechny lidi
Evang: Mt 3,1-12 * Obraťte se,neboť se přiblížilo nebeské království. Vystoupení Jana Křtitele se
odehrává na poušti, jež byla ve Starém zákoně místem setkání s Bohem. V tichu pouště zní výzva
ke „změně smýšlení“, protože se přiblížilo nebeské království: Bůh se jako mocný vládce novým
způsobem přibližuje svému lidu. Tato změna smýšlení doprovázená skutky je onou přípravou cesty
pro Panovníka. Obrat „připravit cestu“ má svůj kořen ve staroorientální praxi připravit cestu pro
návštěvu panovníka. Tento přicházející panovník je větší než Jan Křtitel, protože má moc očistit od
všech podob hříchu a zla.
BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. PROSINCE 2013

2. neděle adventní
8. prosince
17:00 adventní růženec
pondělí 9. prosince
Neposkvrněné početí
P.M.
úterý 10. prosince
středa 11. prosince
čtvrtek 12. prosince

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:30
9:00
10:00
15:00
17:30
18:30

mše sv.
mše sv.
za + Vojtěcha Horáka, d. v oč. a ž. rodinu
adventní adorace
mše sv.
za + Františka Krejčího, ž. a + rodinu

Morkovice
6:45 roráty * na poděkování B. za dar zdraví
Prasklice
18:00 mše sv.
Morkovice
6:45 roráty * za živ. a + rod. Králíkovu
Pačlavice
17:00 mše sv.
pátek 13. prosince
Morkovice 18:00 za dar života a víry
sobota 14. prosince
Morkovice
7:00 roráty * za + rod. Pitelovu a d. v očistci
Prasklice
18:00 mše sv. za farníky
3. neděle adventní
Pačlavice
8:30 mše sv.
15. prosince
Morkovice 10:00 za + rodiče Broskvovy, ž. a + rodinu
sbírka na opravy
Morkovice 15:00 závěr adorace a svátostné požehnání
Svátky v týdnu: pondělí 9. 12. Slavnost P.Marie počaté bez poskvrny děd. hříchu * pátek 13.
12. pam. sv. Lucie, panny a muč. * sobota 14. 12. sv. Jana od Kříže, kněze a uč. církve. Nedělní
adorace: dnes 8. 12. v 15:00 v Prasklicích, 15. 12. v Morkovicích a 22.12. v 14:00 v Pačlavicích.
* Růženec se v adventu modlíme společně každou neděli v kostele v 17:00 ve všech farnostech.
Dnes se chceme modlit růženec světla za biskupy a kněze. Příští neděli bolestný růženec za
nemocné. * Rorátní mše sv. budou v Morkovicích v úterý a čtvrtek v 6:45 a sobotu ráno
v 7:00.* Prodej duchovní literatury a biblí je po každé mši sv. v Morkovicích na faře.
Využijte této nabídky a obdarujte své blízké hodnotným dárkem na Vánoce. * Úmysly na mše
sv. v Morkovicích na první pololetí roku 2014 se zapisují tento týden po každé mši sv. *
Setkání ekonomických rad a zástupců farnosti bude v pátek 15. prosince v 18:45 na faře
v Morkovicích. * Zpovídání před vánocemi bude v neděli 22. prosince v Pačlavicích od 14:00,
v Morkovicích od 15:30. *

Slavnost Panny Marie počaté bez poskvrny prvotního hříchu. - 8. prosince
Největším problémem okolo Neposkvrněného početí je, že ač téměř
každý to sousloví slyšel, prakticky málokdo ví, co skutečně znamená.
Většina pohanů a bohužel i nemalá část křesťanů, trpí naprosto mylnou
představou, že Neposkvrněné početí Panny Marie znamená panenské
početí Ježíše Krista Božím zásahem. Někteří dokonce z této představy
zcela nesmyslně odvozují, že pohlavní styk mezi manžely je církví
odsuzován jako nečistý a poskvrňující, proč jinak takové divné jméno.
Takže, ať je jasno: Neposkvrněné početí není početím Ježíše Krista.
Týká se samotné Panny Marie, která byla, pokud jde o biologickou
stránku věci, počata svými rodiči naprosto normálním způsobem.
Dogma o Neposkvrněném početí praví, že Panna Maria přišla na svět
nezatížená dědičným hříchem. Což je otázka víceméně čistě teologická, která nevěrce vůbec
nemusí vzrušovat, neboť zjevně žádné přírodní zákony neporušuje.
Krom toho, že jde o úplně odlišné věci, je zde ještě jeden rozdíl mezi panenským početím
Krista a Neposkvrněným početím Panny Marie. Na tom prvním se téměř všichni křesťané
shodnou (pokud chtějí legitimně nazývat křesťany), na tom druhém už shoda nepanuje. Z části
také proto, že nepanuje ani okolo toho, co je to dědičný hřích. Většina protestantů v
Neposkvrněné početí nevěří (přesto, že Luther v ně věřil), východní křesťané pak v této věci
nejsou jednotní. Katolíci tomu věřili již hodně dlouho, nicméně jako dogma - článek víry, bylo
Neposkvrněné početí vyhlášeno až 8. prosince 1854 papežem Piem IX.
A co to vlastně je dědičný hřích? Je to důsledek pádu člověka, selhání Adama a Evy.
Zjednodušeně jej lze charakterizovat jako kaz lidské duše, jehož důsledkem je náklonost
člověka ke zlému a neschopnost plně využívat Boží Milosti. Každý se s ním rodíme a smazává
se křtem (bohužel jen jako překážka milosti, inklinace ke zlému v nás zůstává).

Zasvěcené svátky slavíme účastí na mši sv. Bohoslužby jsou v den
slavnosti 8. prosince v Pačlavicích v 17:30 a v Morkovicích v 18:30
Z pastýřského listu: V některých rodinách se společně modlíte pravidelně, někde jen o
svátcích, někde vůbec ne. Prosím každého z Vás, abyste udělali aspoň jeden krok
správným směrem. Kde se nemodlíte společně vůbec, začněte aspoň krátkou modlitbou
před společným jídlem. Kde se modlíte jen občas, modlete se častěji. Kde se modlíte
denně, pokuste se Vaši modlitbu zlepšit. Váš krok správným směrem je velice důležitý.
Modlitba za rodiny: Pane a Bože, od kterého má své jméno každý rod na nebi i na
zemi. Otče, ty jsi Láska a Život. Skrze tvého Syna, Ježíše Krista, narozeného z ženy, a
skrze Ducha svatého, který je pramen božské lásky, dej, ať každá rodina na zemi se
stane pro každou následující generaci pravou svatyní života a lásky. * Dej, ať tvá milost
vede myšlenky a skutky manželů a manželek k dobru jejich rodin a všech rodin na celém
světě. * Dej, ať mladí naleznou v rodině pevnou podporu pro jejich lidskou důstojnost a
pro jejich růst v pravdě a lásce. * Dej, ať láska, posilovaná milostí svátosti manželství,
se projevuje mocněji, než všechny slabosti a všechna utrpení, skrze která naše rodiny
někdy procházejí. * Na přímluvu Svaté rodiny Nazaretské dej, ať církev plodně
uskutečňuje své celosvětové poslání v rodině a skrze rodinu. Skrze Krista našeho Pána,
který je Cesta, Pravda a Život na věky věků. Amen.
Sbírka pro Filipíny - přispět můžete na účet 55660022/0800, variabilní symbol 133, nebo
SMS ve tvaru DMS CHARITASVET na číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, Charita obdrží
28,50 Kč. Své dary můžete dát také do označených pokladniček v našich kostelích.
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