Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností

Morkovice, Pačlavice a Prasklice
4. neděle adventní 22. prosince 2013
Rosu dejte, nebesa, shůry, právo ať se vyleje jako déšť z oblak,
ať se otevře země a zplodí spásu!
1.čt. Iz 7,10-14 * Hle, panna počne. / Žalm 24 * Ať vejde Hospodin, on je král slávy !
2. čt. Řím 1, 1-7 * Ježíš Kristus, z rodu Davidova, Syn Boží.
Evang: Mt 1,18-24 * Ježíš se narodil z Marie, zasnoubené Josefovi, synu Davidovu. Úryvek
podrobně popisuje Ježíšův původ. Jelikož Josef nevěděl o nadpřirozeném Mariině početí, chtěl ji
podle zákona spravedlivě propustit. Díky snu změní svůj úmysl; opět se projeví jeho
„spravedlnost“, tj. poslušné plnění Boží vůle. Záměrem této zprávy je prokázat, že Ježíš je Mesiáš.
Ten měl pocházet z Davidova rodu, proto se uvádí, že Josef (otec z právního hlediska) byl synem
Davidovým. Dalším znamením Ježíšova mimořádného poslání je jeho nadpřirozené početí
z Ducha svatého (zároveň je plně synem Marie). tak se naplnilo Izaiášovo prorocké zaslíbení
o Emanueli:„Bůh s námi,“proto „spasí svůj lid od hříchů“.
BOHOSLUŽBY OD 22. DO 29. PROSINCE 2013
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
pondělí 23. prosince
Morkovice
7:00 za + Jiřího Skřítka, + rodiče a živou rod.
úterý 24. prosince
Morkovice
15:30 na poděkování Bohu za nový život
vigilie Narození Páně
Prasklice
20:30 mše sv. /
Štědrý den
Pačlavice
21:30 za farníky
Morkovice
22:30 mše sv.
středa 25. prosince
Morkovice
7:00 na poděkování Bohu (374)
Slavnost Narození Páně Pačlavice
8:30 mše sv. / 14:00 Te Deum a svát.
15:00 Te Deum
Prasklice
9:30 požehnání
v Morkovicích
Morkovice
10:00 mše sv. - po mši sv. Te Deum
za Boží Požehnání pro ž. r. Jablunkovu
čtvrtek 26. prosince
Pačlavice
8:30 mše sv.
svátek sv. Štěpána
Prasklice
9:30 mše sv.
Morkovice
10:00 za Boží požehnání a dar víry pro rodinu
pátek 27. prosince - sv. Jan Morkovice
15:00 k Božímu milosrdenství za naši farnost
sobota 28. prosince
Morkovice
8:00 za + rodiče Malíkovy a ž. rod.
Svátek Mláďátek
Prasklice
18:00 mše sv. za farníky
neděle 29. prosince
Pačlavice
8:30 mše sv.
Svátek Sv. Rodiny
Prasklice
10:00 mše sv.
Morkovice
10:00 za živou a + rod. Šreflovu
Předvánoční zpovídání v neděli 22. prosince: Prasklice od 9:30 a po mši sv. Pačlavice od
8:00 do mše sv., odpoledne od 14:00 do 15:00. V Morkovicích v 15:00 kající bohoslužba
a pak zpovídání. Využijte příležitost ke svátosti smíření s více zpovědníky.
Požehnané Vánoce, radost z narození Spasitele, pokoj a ochranu Boží v novém roce 2014
svým farníkům přeje a vyprošuje otec Josef.

Vánoční bohoslužby v našich farnostech.
Štědrý den * úterý 24. 12.
15:30 - mše sv. v Morkovicích - vigilie pro rodiny s dětmi
20:30 - mše sv. v Prasklicích - v noci
21:30 - mše sv. v Pačlavicích - v noci
22:30 - mše sv. v Morkovicích - v noci
SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ * středa 25. 12.
7:00 - jitřní mše sv. v Morkovicích - za svítání
8:30 - mše sv. v Pačlavicích - ve dne
9:30 - mše sv. v Prasklicích - ve dne
10:00 - hrubá mše sv. v Morkovicích - ve dne
14:00 - Te Deum a svátostné požehnání v Pačlavicích
15:00 - Te Deum a svátostné požehnání v Morkovicích
Svátek sv. Štěpána * čtvrtek 26. 12.- mše sv.
8:30 - Pačlavice, * 9:30 - Prasklice * 10:00 - Morkovice
Z vánočního pastýřského listu otce arcibiskupa. Vánoce jsou zvláštním svátkem
rodiny. Pokud jsme měli to štěstí vyrůstat v dobré rodině, zakoušeli jsme právě v ní
poprvé atmosféru lásky. Tam jsme byli milováni a tam jsme se učili milovat, zakoušeli
jsme domov. Proto se rádi vracíme domů k rodině, či vzpomínáme na dětství a zvláště
na Vánoce, kdy nám byl Bůh tak blízko. Svátky Boží blízkosti však nemusejí být jen
jednou za rok, ale každý den. Vždyť Pán Ježíš slíbil, že bude uprostřed nás vždycky,
když budeme shromážděni v jeho jménu, v jeho lásce. Každému z Vás přeji šťastné
Vánoce dnes a pak ještě mnohokrát znovu prožité během příštího roku. Pak bude
rok 2014 jedním z nejkrásnějších. K tomu Vám ze srdce žehná arcibiskup Jan

Liturgie slova - Slavnost Narození Páně
Vigilie: 24. 12. v 15:00 Vstupní antifona: Dnes poznáte, že přijde Pán a spasí nás, a zítra
uvidíte jeho slávu.* 1.čt - Iz 62, 1-5. Hospodin si v tobě zalíbil. * Žalm - Na věky chci
zpívat o Hospodinových milostech. * 2.čt.- Sk 13, 16-17, 22-25. Pavlovo svědectví o
Kristu, synu Davidovu. * Evangelium - Mt 1,1-25. Narození Ježíše Krista, syna Davidova.
V noci: 24. 12. Ant: Radujme se všichni v Pánu, narodil se nám Spasitel. Dnes z nebe
sestoupil pravý pokoj. * 1. čt. Iz 9, 1-3,5-6. Syn je nám dán. * Žalm 96. odp. Dnes se nám
narodil Spasitel, Kristus Pán. * 2.čt. - Tit 2, 11-14. Projevila se Boží dobrota všem lidem.
* Evangelium - Lk 2, 1-14 * Dnes se nám narodil Spasitel.
Za svítání: 25. 12. v 7:00 Ant: Dnes vzešlo nad námi světlo, protože se nám narodil Kristus
Pán, dostal jméno: podivuhodný, Bůh, kníže pokoje, otec budoucího věku: jeho království
nebude mít konce. * 1. čt. Iz 62, 11-12. Hle, přichází tvůj spasitel. * Žalm 97. Světlo dnes
zazáří nad námi, neboť se nám narodil Pán. * 2. čt. Tit 3,4-7. Ze svého milosrdenství
nás spasil. * Evangelium Lk 2, 15-20. Pastýři nalezli Marii a Josefa i děťátko.
Ve dne: 25. 12. Ant. Dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a
dostal jméno: podivuhodný rádce. * 1.čt. Iz 52, 7-10 * Všechny končiny země uzří spásu
našeho Boha. Žalm 98. Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha. * 2. čt. Žid. 1,
1-6. Bůh k nám promluvil skrze Syna. * Evang. Jan 1, 1-18. Slovo se stalo tělem a přebývalo
mezi námi.

Prodej knih na faře v Morkovicích bude v neděli po mši sv. a v pondělí po rorátech.
Betlémské světlo bude k dispozici v kostelích při předvánoční zpovědi. Žehnání vína v
pátek 27. prosince při mši sv. v 15:00 v Morkovicích, pak tradiční posezení na faře. Sbírky o
vánocích a na Nový rok jsou určeny na povinný fond arcidiecéze a pokračování oprav.

