Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 30. LISTOPADU 2014
Adventní příprava na Vánoce může být provázena množstvím
aktivit. Nesmíme ale zapomenout, že v aktivitách samých není
skryta podstata přípravy. Nikdo se nemůže připravit na setkání s
Kristem jinak, než v Duchu svatém. Jen Duch svatý, který je duší
církve a duší naší duše, je správným zdrojem našeho konání,
usuzování a rozhodování. Bezduchých akcí a činů bylo v církvi i v
našich životech již dost. Ne každé úsilí je dobré. Jen to, které
odpovídá na Boží výzvu. Otevřme v tomto adventu svá srdce jeho
radám a vedení

Dej rosu, nebe nad námi, ať z oblak skane spása (kanc.128)
1.čtení:. Iz 63, 16b-17,19b; 64,2b-7 * Bůh je onen hrnčíř, který dokáže obnovit i nás
Žalm: 80 * Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
2.čtení: 1 Kor 1, 3-9 * Čekáme, až příjde náš Pán Ježíš Kristus.
Evangelium: Mk 13,33-37 * Bděte; nevíte, kdy přijde pán domu. Tato neděle nás vybízí,
abychom vzali vážně druhý Kristův příchod: on skutečně přijde (2. čt.), přijde znenadání, a
proto je třeba bdít (evang.). Bdění (vyhlížení, očekávání) se dá také chápat jako touha,
volání po zachraňující Boží přítomnosti (1. čt.). Otázku, zda „očekávám Kristův příchod“,
bychom měli předeslat jinou, podstatnější: Kdo je pro mě Kristus? Odpověď na tuto otázku
je zároveň odpovědí, zda a jak Krista očekávám.
BOHOSLUŽBY OD 30. LISTOPADU DO 7. PROSINCE 2014
neděle 30. listopadu
Prasklice
7:30 Na poděkování a požehnání pro rodinu
Ježovu a Michovu
I. neděle adventní
Pačlavice
8:45 Za + rodiče Frkalovy a za Marka a Janu
Morkovice
10:00 Za živou a + rodinu Juřinovu
Morkovice
17:30 Modlitba růžence
pondělí 1.prosince
Morkovice
17:30 Za + Štěpána Přikryla, manželku a živ. rod.
úterý 2.prosince
Morkovice
6:45 roráty Za + Štěpána Začala, živ. a + rodinu
středa 3. prosince
Morkovice
17:30 Za živé a + členy Orla v Morkovicích
sv. Fr. Xaverského
čtvrtek 4. prosince
Morkovice
6:45 Za živ. a + rodinu Novotnou a Bilíkovu
sv. Barbory, mučednice Prasklice
17:00
pátek 5. prosince
Morkovice
17:30 za + Petra Vinklárka, jeho bratra a rodiče
sobota 6. prosince
Morkovice
7:00 roráty Za + rodiče a živ. rodinu Štěpánkovu
sv. Mikuláše, biskupa Pačlavice
16:00 mše svatá
neděle 7. prosince
Prasklice
7:30 mše svatá
Pačlavice
9:00 Za farnost
II. neděle adventní
Morkovice
10:30 Na poděkování za B. milosti a ochranu P. M.
Prasklice
14:00 (adorace)

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: ve středu – sv. Františka Xaverského, pochází ze Španělska, je jedním
z prvních druhů Ignace z Loyoly. Jako kněz s velikou horlivostí hlásal evangelium v Indii a
Japonsku. Je patronem misií. Ve středu je svátek sv. Barbory podle legendy žila ve 4. století,
když se stala křesťankou její otec ji sám přivedl k soudci, aby ji za to potrestal. Když všechna
krutá mučení přestála, její otec ji sám sťal. V sobotu - sv. Mikuláše, jeden z nejznámějších
světců, narodil se ve 3. století, byl znám svoji velikou dobrotou a štědrostí ke všem lidem.
V neděli 7.12. v 15:00 na faře v Morkovicích „Hraje celá rodina“ svatý otec František
v jedné katechezi mluvil o tom, že se často ptával rodičů: „Dovedete si udělat čas na své děti?
A hrajete si s nimi?“ - když by jste se chtěli něco zajímavého naučit a zahrát, tak určitě přijďte
v neděli v 15:00 na faru - ukázka různých deskových her s možnosti si je vyzkoušet.
Srdečně zveme všechny na divadelní příběh z Nového Zákona pod
názvem Alžběta – jedna z nás ... Biblický příběh (propojen se
současností) nám zahraje ochotnický soubor TAK-TAK z Lidečka.
Délka 45 min. Vstupné dobrovolné. Vystoupení se uskuteční
v pátek 12. 12. 2014 po mši svaté v 18:30 v kostele v Morkovicích
„V TĚCH DNECH SE MARIA VYDALA NA CESTU
A SPĚCHALA DO HOR DO MĚSTA JUDOVA …“ Lk 1,39
Zachariáš a Alžběta postavy z Nového Zákona, oba spravedlivý a
bezúhonní před Bohem, ale nemohou mít děti. Jak asi prožívá Alžběta
chvíle před narozením prvorozeného syna a před nejkrásnějším setkáním
ve svém životě? Prožijme ty chvíle spolu s ní …
Novoroční evropské setkání mládeže se bude konat v Praze
od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 v Praze. Více na www.taize.fr/cs
*V pátek navštívím nemocné z naší farnosti * na stolku máte kalendáře s citátem na každý den

*** V pátek 5.12 v 17:30 zveme na mši svatou zvláště všechny děti,
příjde nás navštívit i svatý Mikuláš ***
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
16:00 - mše sv. ve farním kostele, závěr duchovní obnovy
Můžete se závazně přihlásit i na email: faramorkovice@seznam.cz
Prosíme maminky a babičky o napečení buchet a vdolečků ke kávě na duchovní obnovu do
Pačlavic. Na duchovní obnově bude možnost si objednat duchovní literaturu
Tento církevní rok, do které vstupujeme, Svatý Otec vyhlásil rokem zasvěceného života. Pro
církev v naší zemi je tento rok také rokem Eucharistického kongresu – sjezdu. Co to pro nás
znamená? Bůh i dne volá lidi, aby opustili vše a šli za ním. I dnes říká:„Já budu s tebou! Láska
ti stačí! Neboj se!“ A oni se vydají za Kristem, aby svým radostným životem svědčili o jeho
lásce, dobrotě, milosrdenství…A budeme se připravovat na Eucharistický kongres, který
proběhne v Brně. Hlavním dnem kongresu pro věřící ze všech diecézí ČR bude mše svatá v
sobota 17. října 2015. Biskupové říkají: „Chceme tímto krokem prohloubit eucharistickou úctu
v celé naší zemi. Věříme, že kongres přinese velké oživení víry a lásky k Eucharistii,“

