Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
3. neděle adventní 15. prosince 2013
Radujte se v Pánu, opakuji: Radujte se! Pán je blízko.
1.čt. Iz 35,1-6a.10 * Bůh sám přijde a spasí nás.
Žalm 146 * Přijď, Pane, a spas nás!
2.čt. Jak 5, 7 – 10* Posilněte své srdce, neboť příchod Páně je blízko.
Evangelium: Mt 11,2-11 * Ty jsi ten, který má přijít, anebo máme čekat jiného? Je
pozoruhodné, že Jan Křtitel rozpoznal Ježíše jako toho „přicházejícího“ už při jeho křtu,
ale nyní je v pochybnostech. Proč? Křtitel měl totiž o něm představu přísného soudce,
který provede očistu ohněm. Ježíšova činnost však vypadala jinak. Ježíš chce proto
korigovat Janovu nesprávnou představu, a proto předává jeho učedníkům zvěst o
mesiánských znameních naplňující starozákonní přísliby. Přitom samotní Janovi učedníci
mají nejprve slyšet a vidět, aby pak mohli vystupovat jako opravdoví svědkové.
BOHOSLUŽBY OD 15. DO 22. PROSINCE 2013
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 adventní adorace a svátostné požehnání
pondělí 16. prosince
Morkovice
18:30 za + Milenu a Světlanu Morongovy, ž. r.
úterý 17. prosince
Morkovice
6:45 roráty * za + Emanuela Štěpánka, ž. + rod.
středa 18. prosince
Prasklice
18:00 mše sv.
čtvrtek 19. prosince
Morkovice
6:45 roráty * za dar zdraví pro syna
Pačlavice
10:00 mše sv. v DD
pátek 20. prosince
Morkovice
18:00 za + Aloisii Krejčí a B. požehnání pro rod.
sobota 21. prosince
Morkovice
7:00 roráty * za + Ludmilu Marečkovu, d. v oč.
4. neděle adventní
Pačlavice
8:30 mše sv.
22. prosince
Prasklice
10:00 mše sv. - vánoční zpověď
vánoční zpověď
Morkovice
10:00 za + rodiče Dupákovy, živou a + rodinu
Nedělní adorace: dnes 15. 12. v Morkovicích, výstav NSO po mši sv. do 15:00 - svátostné
požehnání. * Růženec bolestný dnes obětujeme za nemocné v 17:00 v Pačlavicích a
Prasklicích. * Roráty v Morkovicích podle rozpisu * 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. * Setkání ekonomických rad a zástupců farnosti bude
v pondělí 16. prosince v 19:00 na faře v Morkovicích. Návštěva nemocných se mší sv. v DD
v Pačlavicích bude ve čtvrtek v 10:00, ve farnostech navštívím nemocné v pátek dopoledne.
Betlémské světlo je pěkný symbol vánoční doby. V Morkovicích bude možnost přijat
Betlémské světlo poslední adventní neděli 23. prosince. Během předvánoční zpovědi bude
v kostele svíce s betlémským světlem, odkud si můžete odnést světlo ve své lampě domů.
Vánoční bohoslužby
24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1.
Morkovice
15:30 a 22:30 7:00 a 10:00
7:30
10:00 / 24:00 10:30
Pačlavice
21:30
8:30
8:30
17:00
17:00
Prasklice
20:30
9:30
9:30
9:00

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI V NEDĚLI 22. PROSINCE: Prasklice od 9:30 a po
mši sv. - P. Martin Sekanina a P. Josef. Pačlavice od 8:00 před mší sv., od 14:00 do 15:00
- P. Robert Pokrywka a P. Josef. V Morkovicích v 15:00 společná příprava, kající
bohoslužba od 15:30. Zpovědníci: P. Vít Hlavica, Robert Pokrywka, Ant. Kupka, Josef
Lambor a P. Josef. Využijte této příležitosti ke svátosti smíření za účasti více zpovědníků.
PODNĚTY PRO DOBROU PŘÍPRAVU KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ: Zpytování
svědomí je neustálé hodnocení své cesty, směru, porovnávání se s Kristem, s jeho dobrým
plánem pro mě, obrácení svého pohledu na dobrodiní a dary od něho přijatá a zhodnocení
mého nakládání s těmito dary...Lítost. je bolest ducha, zřeknutí se spáchaného hříchu,
předsevzetí dále nehřešit. Jsou to úkony vůle. Není nutné (a ani vždycky možné), aby se
lítost - bolest ducha projevovala bolestí citovou. Žádný hřích nelze odpustit bez lítosti.
Předsevzetí. Je podstatný prvek lítosti. Je ukazatelem upřímné lítosti. Požadavky
předsevzetí u těžkých hříchů: 1/ Pevné - kajícník musí mít vůli znovu nehřešit. Toto
předsevzetí neruší ani velká obava ze znovuupadnutí do těžkého hříchu...2/ Účinné kajícník chce použít všechny prostředky, které se zdají nutné pro odvrácení dalšího
těžkého hříchu. 3/ Všeobecné - vztahuje se na všechny těžké hříchy.
Vyznání. Žaloba hříchu, spáchaných po křtu (od poslední zpovědi), řečená knězi za
účelem odpuštění. Toto vyznání je, pokud jde o těžké hříchy, nezbytné. Nutno vyznat: 1/
hřích vnitřní (měl jsem v úmyslu...)2/ hřích vnější (realizace úmyslu) 3/ podle počtu alespoň přibližně. 4/ podle druhu. 5/ podle okolnosti - mění druh a tíži...6/ pravdivě
Dostiučinění (Pokání) Je to dobrovolné snášení "trestu", uloženého zpovědníkem, na
kompenzování nespravedlnosti, způsobené hříchy vůči Bohu a lidem, na zabránění
budoucích hříchů. Účel dostiučinění je tedy: odvetný, léčivý, ochranný. Vůle činit
dostiučinění je podstatná část svátosti smíření, nutná k platnosti. Je to nová cesta
nastoupená po zpovědi. Nelze se zpovídat a nechtít nově vyjít na cestu. Jen Bůh odpouští!
Lehké hříchy mohou být odpuštěny mimo rámec různým způsobem, např. mší svatou,
svatým přijímáním, ostatními svátostmi, svátostinami, modllitbou, lítostí, kajícími úkony,
posty almužnami, skutky lásky. Avšak odpuštění lehkých hříchů skrze svátost smíření
vyniká jako jistější a účinnější ze všech možných prostředků na prvém místě.
Zpověď ze zbožnosti prohlubuje sebepoznání, jde o prohlubování pokory, zasahování
mravní slabosti u kořene, očištění svědomí, posílení vůle, boje proti nedbalosti a vlažnosti.
Není vhodnější prostředek pro přípravu na setkání s Bohem tváří v tvář (Boží soud),
než právě individuální zpověď, konaná před konkrétním člověkem z masa a kostí.
Služby lektorů během adventu a vánoc v Morkovicích
3. ne. adv. 14. 12.
10:00 Jana Štěpánková - Helena Holásková
4. ne. adv. 22. 12.
10:00 Eva a František Lejsalovi
Štědrý den 24. 12.
15:30 Eva Skřítková -Marie Kopečná
Štědrý den 24. 12.
22:30 Jana Holečková - Pavel Vrba
Boží Hod 25. 12.
7:00 Eva Skřítková - Marie Kopečná
Boží Hod 25. 12.
10:00 Jana Štěpánková - Helena Holásková
Svaté Rodiny - ne. 29. 12
10:00 Eva a František Lejsalovi
Matky Boží P.M. 1. 1.
00:00 Eva Skřítková - Marie Kopečná
Matky Boží P.M. 1. 1.
10:00 Jana Holečková - Pavel Vrba
2. ne po Nar. Páně 5. 1.
10:00 Jana Štěpánková - Helena Holásková
Slav. Zjevení Páně 6. 1.
18:00 Eva a František Lejsalovi
Křtu Páně - ne. 12. 1.
10:00 Eva Skřítková - Marie Kopečná

