Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 23. LISTOPADU 2014
Dnešní slavnost Ježíše Krista Krále je nejmladším svátkem ke cti Páně.
Zavedl jej papež Pius XI. v roce 1925. Vnějším podnětem pro
zavedení tohoto svátku bylo 1600. výročí 1. ekumenického koncilu v
Niceji, jehož závěry soupodstatnosti Krista Pána s nebeským Otcem
jsou vlastně základem učení o jeho královské vládě. Jejími plody jsou:
přiměřená svoboda, řád a klid, svornost a pokoj. Kristova sláva má
zazářit také na nás a na našich životech! Vyvýšený Pán a Král je cílem
našeho pozemského putování. On je stejný včera i dnes i na věky,
první i poslední, počátek i konec.

Ježíši, Králi nebe a země, svůj pokoj sešli do rodin všech… (kanc.707)
1.čtení.Ez 34,11-12.15-17 Bůh se jako pečlivý pastýř stará o své ovce – o svůj lid.
Žalm:č.23. Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám
2.čtení: 1.Kor 15,20-26.28 Když mluví apoštol Pavel o těch, kteří zemřeli, spočine jeho pohled na
Ježíši Kristu – On je naše naděje
Evangelium: Mt 25,31-46 Nemusím čekat na svou smrt, abych viděl svůj život z Kristovy
perspektivy. Už teď se na něj mohu podívat - a vidět hlubší smysl té služby, kterou prokazuji
konkrétním lidem. A vidět, na čem skutečně záleží - v podvečer našeho života budeme
posuzováni podle lásky.

BOHOSLUŽBY OD 23. LISTOPADU DO 30. LISTOPADU 2014
neděle 23. listopadu

Slavnost Ježíše Krista
Krále
pondělí 24. listopadu
sv. Ondřeje a druhů,
mučedníků
úterý 25. listopadu
sv. Kateříny, panny a
mučednice
středa 26. listopadu
čtvrtek 27. listopadu
pátek 28. listopadu
sobota 29. listopadu
neděle 30. listopadu

I. neděle adventní

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

7:30
8:45
10:00
14:30
17:30

mše svatá
Za + Františka Něníčka a za živou a + rodinu
Za farnost
svátostné požehnání
Za + Aloisii Roháčkovu, manžela a sestru

17:30
17:00
18:00
15:00
8:00
19:00
7:30
8:45
10:00
17:30

mše svatá
Za+zetě a rodiče Procházkovy a Tkadlecovy
(adorace)

Morkovice

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

Jméno..............................................................Adresa...........................................
.
Svátky v tomto týdnu: v pondělí si připomeneme vietnamské mučedníky, kteří zahynuli během
pronásledování v 18.a 19. století. 117 jich bylo svatořečeno papežem Janem Pavlem II. v roce
1988. V úterý je svátek sv. Kateřiny Alexandrijské. Pocházela ze vznešené rodiny, byla mladá a
vzdělaná, zemřela za pronásledování císaře Maximina roku 305.
Příští neděli začíná ADVENT Pro dobu adventní je charakteristické radostné očekávání:
připravujeme se na vánoce - Ježíš se narodil v Betlémě, Bůh se stal člověkem. On i dnes chce
vstoupit do našeho srdce a také s nadějí čekáváme den, kdy se s Ním uvidíme tváří v tvář.
Připravme cestu Pánu. * Tradiční adventní vigilie za počatý život bude v sobotu 29.
listopadu od 19:00 v Morkovicích. * Žehnání adventních věnců bude při všech
bohoslužbách na 1. neděli adventní, nezapomeňte si je přinést. Adventní růženec 1. 2. a 4.
adventní neděli v 17:30 v Morkovicích. * Nedělní adorace 7. 12. v 14:00 v Prasklicích, 14. 12.
v Morkovicích a 21. 12. v 14:30 v Pačlavicích. * Roráty budou v v Morkovicích 3x týdně
v úterý, čtvrtek a v sobotu podle rozpisu. Po mši sv. budou mít děti na faře snídani. Rodiče,
povzbuďte děti k účasti a přijďte s nimi.
Novoroční evropské setkání mládeže se bude konat v Praze
Desetitisíce mladých lidí z celé Evropy se od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 setkají v
Praze na 37. evropském setkání mladých. Bude to další zastavení na „pouti důvěry na zemi“,
kterou organizuje komunita Taizé. Mladí lidé, kteří se těchto setkání účastní, netvoří nějaké
hnutí, ale hledají cesty důvěry: mezi lidmi různých generací, mezi křesťany různých tradic a
mezi národy. Chtějí tak prohloubit svou víru a sociální cítění. Více na www.taize.fr/cs a
www.facebook.com/TaizePraha2014.
Dnes 23.11. je SBÍRKA NA FARNOST
V pátek 28.11 po mši svaté je na faře spolčo (zveme všechny mladé)
V sobotu 29.11. v 15:30 je na faře zkouška scholičky, účast všech nutná
Dne 6.12. je na AG v Kroměříži den otevřených dveří
V neděli 7.12. v 15:00 na faře v Morkovicích „Hraje celá rodina“
ukázka různých deskových her s možnosti si je vyzkoušet.
V pátek 12.12. v 18:30 bude v kostele v Morkovicích divadelní představení „Alžběta - jedna
z nás…“ Tato hra zachycuje pocity a úvahy sv. Alžběty, která očekává narození svého syna
Jana. Vyprávění je protkáno výpovědmi současných maminek. (připravili ochotníci z Lidečka)
. Římskokatolické farnosti Morkovice a Pačlavice vás zvou na

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

mše svatá k Božímu milosrdenství

mše svatá
(vigilie za počatý život)
Za farnost
Za + rodiče Frkalovy a za Marka a Janu
Za živou a + rodinu Juřinovu
(modlitba růžence)

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.
Naší biskupové nás vyzývají k modlitbě za Ukrajinu: Ve dnech, kdy si připomínáme 81. výročí
hladomoru na Ukrajině, modleme se za tuto zkoušenou zem, aby její lid mohl žít v trvalém míru
a spravedlnosti. Otče náš…, Zdrávas Maria…

