Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
33. NEDĚLĚ V MEZIDOBÍ 16. LISTOPADU 2014
Dne 17. listopadu si připomínáme 25. výročí revoluce a den boje
za svobodu a demokracii. Co nám o svobodě říká Písmo?
Svoboda je podstatným prvkem evangelia hlásaného Ježíšem
Kristem. Křesťanům se dostalo plnosti svobody, aby lépe sloužili
Bohu a bližnímu. Nový zákon jasně zdůrazňuje prioritu lásky nad
osobními právy křesťana. To však neruší právo na svobodu, k níž
byl povolán každý z učedníků Ježíše Krista. Právě svoboda
Božího dítěte umožňuje jít za Kristem, a tím si vyvolit cestu
služby. Svoboda je tedy darem a současně úkolem. Každodenně stojí věřící člověk před
rozhodováním, o němž mluví Kniha SZ

Předkládám ti vodu i oheň; k čemu chceš, vztáhni ruku. Před člověkem je
život i smrt; co se mu zalíbí, bude mu dáno (Sir 15,17-18)
1.čtení.Př. 31,10-13.19-20.30-31 Žena, která ctí Hospodina je chápána jako veliký dar
Žalm:č.128. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina
2.čtení: 1.Sol 5,1-6 Zůstaňme bdělí, aby nás den Páně nepřekvapil jako zloděj
Evangelium: Mt 25,14-30 Matoušovo evangelium uzavírá Ježíšovu veřejnou činnost čtyřmi
řečmi. Všechny směřují k poslednímu soudu (podobenství o věrném služebníku, deseti
družičkách, o hřivnách a posledním soudu). Zjevný důraz je kladen na odpovědné chování ve
srovnání s pouhým strachem či útěkem před zodpovědností.
BOHOSLUŽBY OD 16. LISTOPADU DO 23. LISTOPADU 2014
16. listopadu
Prasklice
7:30 mše svatá
33. neděle v mezidobí Pačlavice
8:45 mše svatá
Morkovice
10:00 za + z rodiny Králíkovy, syna, živou a + rodinu
pondělí 17.listopadu
Morkovice
8:00 Za + Žofii Ptáčkovu, manžela a živ. a+
sv. Alžběty Uherské
rodinu
úterý 18.listopadu
----středa 19. listopadu
Morkovice
17:30 Za+Leopoldu Najmanovu,manžela děti a d
čtvrtek 20. listopadu
Pačlavice
17:00 mše svatá
Morkovice
18:00 (adorace)
pátek 21. listopadu
Morkovice
17:30 Na poděkování a B. požehn. pro rodiny dětí
Zasvěcení P. Marie v
Jeruzalémě
sobota 22. listopadu
Morkovice
8:00 mše svatá
sv. Cecilie, panny, muč.
neděle 23. listopadu
Prasklice
7:30 mše svatá
Pačlavice
8:45 mše svatá
Slavnost Ježíše Krista
Morkovice
10:00
Za farnost
Krále
Morkovice
14:30 svátostné požehnání

PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
v sobotu 6. prosince 2014 od 8:30 v kulturním domě v Pačlavicích + poplatek 150,-

Jméno..............................................................Adresa...........................................
.
Slavnost Ježíše Krista Krále je příští neděli 23. listopadu. Ve všech farnostech se koná po mši
sv. výstav Nejsvětější Svátosti a obnova zasvěcení lidstva Nejsvětějšímu Srdci Ježíšovu.
V Morkovicích začne po mši sv. adorace, ukončená ve 14:30 svátostným požehnáním.
kard. Joachim Meisner, emeritní arcibiskup Kolína nad Rýnem. vzpomíná na kanonizaci sv.
Anežky České
V neděle, 13.listopadu 1989 se ve Svatopetrské bazilice slavilo svatořečení blahoslavené
Anežky Pražské. Byla to současnice sv. Františka a česká královská dcera, velice významná
žena. V českém národě se po staletí tradovalo, že když bude Anežka svatořečena, dostane lid
svobodu. Řekl jsem si, že musím na svatořečení být, protože cítím velkou vazbu k české církvi.
Vysvětil jsem tam totiž tajně na kněze více než šedesát mužů. K veřejnému kněžskému svěcení
nedostali potřebný souhlas a šli by okamžitě do vězení.”
Německý kardinál vzpomíná, že ve Vatikánské bazilice za ním přišel mons. Stanislaw Dziwisz,
tehdejší sekretář Jana Pavla II., a pozval jej do papežského průvodu.
„Když jsem procházel hlavní lodí dozadu, bylo už v kostele hodně kněží, v liturgických
oděvech. Viděl jsem mezi nimi možná 40 nebo 45 z těch tajně vysvěcených, kteří tak poprvé
vystoupili na veřejnost. Zůstal jsem před nimi stát a řekl jsem jim: Vy jste se snad zbláznili? Až
se vrátíte domů, dají vás zase do lochu. Ale oni odpověděli: My už do katakomb nepůjdeme, ať
se děje cokoliv. Náš národ je přesvědčený, že svatořečením blahoslavené Anežky Pražské se
lidem vrátí svoboda…Šel jsem nevěřícně dál. Další den – v pondělí – se konala audience pro
oficiální vládní delegaci, ve které byl také tehdejší komunistický ministr kultury. Jan Pavel II.
mu při loučení řekl: Pane ministře, až se vrátíte domů, najdete úplně jinou zemi. A on se dost
nervózně zeptal, jak to papež míní. Svatí, odpověděl papež, zemi mění a činí ji krásnější, než
byla předtím.”
V následujícím týdnu pak lidé vyšli na Václavské náměstí „a svoboda byla tady”, vzpomíná
kard. Meisner. Přesně osm dní po kanonizaci se tak Čechům vrátila svoboda.
„To jsou události, které mne naplňují velkou nadějí, i když v současnosti a do budoucnosti
obloha vyhlíží tak temně.”
(převzato z RadioVaticana.cz)
Římskokatolické farnosti Morkovice a Pačlavice vás zvou na
ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU PŘIPRAVTE CESTU PÁNĚ
v sobotu 6. prosince 2014 v kulturním domě v Pačlavicích
přednáší P. Karel Matlok, MIC; farář z Brumova–Bylnici
Program: 8:30 - zahájení - modlitba radostného růžence
15:00 - adorace ve farním kostele, příležitost ke svátosti smíření
16:00 - mše sv. ve farním kostele, závěr duchovní obnovy
Do 1. prosince 2013 odevzdejte na faře v Morkovicích přihlášku s režijním poplatkem 150,-Kč,
studenti 80,-Kč. Můžete se závazně přihlásit i na email: faramorkovice@seznam.cz.
Putovní adorace v děkanátu pro mládež. Tentokrát 21. listopadu v kostele Nanebevzetí Panny Marie
v Kvasicích. Začneme mší svatou v 18:30, po níž bude následovat adorace. Po skončení programu jsou
všichni účastníci zváni na místní faru.
Pozvání pro mladé do tělocvičny v Morkovicích v pondělí 17.11. v 15:00
Pozvání na přednášku P. Karla Skočovského: Boží plán s manželstvím (Kroměříž, fara 23.11. v 16:00
Dnes je sbírka na Charitu a příští neděli 23.11. bude s SBÍRKA NA FARNOST

