Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
2. NEDĚLE ADVENTNÍ 7. PROSINCE 2014
Pane, mluvíme o naději a jsme plni skleslosti. Mluvíme o víře a
jsme plni pochybnosti. Mluvíme o budoucnosti a nedovedeme se
vypořádat s minulostí. Mluvíme o následování a naše cesta je jen
pokulháváním. Mluvíme o Tvém příchodu, ale zabydlujeme se zde
tak, jako bychom neměli nikdy odejít. Mluvíme o spáse a vůbec se
nebráníme
tomu,
co
naše
spasení
ohrožuje.
Pane vyslyš naše přiznání, odpusť nám naši nevěrnost a
malověrnost a uveď nás na novou cestu.

Přijď, Pane Ježíši, Ty, kterého národy očekávají, a
potěš nás svou blízkostí.
1.čtení: Iz 40,1.5.9-11* Bůh přichází jako mocný vítěz a zároveň jako starostlivý pastýř
Žalm 85 * Pane, ukaž nám své milosrdenství!
2.čtení: 2 Petr 3, 8-14 * Bůh chce zachránit všechny lidi, proto poskytuje potřebný čas, aby
prohlédli a změnili svůj život
Evangelium - Mk 1,1-8 * Marek otevírá své evangelium událostmi souvisejícími s Ježíšovým
vystoupením. Jak jinak vylíčit, že se po několika staletích historické události daly do pohybu,
než vystoupením proroka – Jana Křtitele. Je vylíčen jako nevšední strhující postava. Vše se
odehrává kolem roku 30 po Kr., kdy zem je ovládána Římany. Je to čas nabitý očekáváním
příchodu Mesiáše – Pomazaného Krále, který Izrael vysvobodí. A Jan říká: „Právě přichází!“
BOHOSLUŽBY OD 7. PROSINCE DO 14. PROSINCE 2014
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)
Morkovice
17:30 Modlitba růžence
pondělí 8.prosince
Pačlavice
16:30 mše svatá
Neposkvrněné početí P.M. Morkovice 17:30 Za Jiřího Skřítka, dvoje rodiče a živ. rodinu
úterý 9.prosince
Morkovice
6:45 roráty
středa 10. prosince
Morkovice 17:30 mše svatá
čtvrtek 11. prosince
Morkovice
6:45 roráty
Pačlavice
14:30 pohřeb paní Marie Judasové
pátek 12. prosince
Morkovice 17:30 Na poděkování za B.P. pro rodinu Brablíkovu
sobota 13. prosince
Morkovice
7:00 roráty Za + Aloise Krejčího a ž. rodinu Krejčí
sv.Lucie, panny a mučed.
neděle 14. prosince
Prasklice
7:30 mše svatá
Pačlavice
9:00 Za + Marii Lagátkovu, bratra a rodiče
III. neděle adventní
Morkovice
10:30 Za dar živé víry
Morkovice
14:30 (adorace)

Úmysly na mše sv. v Morkovicích na první pololetí roku 2015 se budou zapisovat tento týden
od pondělí po každé mši sv. *Setkání farních rad bude ve středu 10. prosince v 18:30 na faře
v Morkovicích. *Zkouška na vánoční scénku bude v sobotu 13.12. v 16:00 v kostele
v Morkovicích Zpověď před vánocemi - neděli 21.12. v Pačlavicích od 14:00,
v Morkovicích od 15:00. Děkuji za úklid fary a za přípravu a organizaci adventní duch. obnovy

Dnes v neděli 7.12. jste zváni v 15:00 na faru v Morkovicích - ukázka různých deskových
her s možnosti si je vyzkoušet „Hraje celá rodina“.
Svátky v tomto týdnu: v pondělí – Slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního
hříchu - „Jsem Neposkvrněné početí." - Tak se představila Matka Boží Bernardettě v Lurdech
čtyři roky poté, co Pius IX. r. 1854 vyhlásil jako dogma, že Panna Maria byla počatá bez
poskvrny dědičného hříchu. V pátek – Panny Marie Guadalupské V prosinci 1531 se zjevila
Panna Maria indiánu Juanu Diegovi na hoře Tepeyac v Mexiku. Panna
Maria byla indiánského vzezření a tmavé pleti .Představila se jako Svatá
Maria vždy Panna, Matka Boží, jediné Pravdy, Stvořitele lidí, Pána nebe a
země a požádala ho, aby vyřídil biskupovi, že má na tomto místě postavit
kostel. Biskup ale Juanu Diegovi nevěřil a žádal důkaz. Juan Diego se pak
opět sešel s Pannou Marií a ta ho poslala na vrcholek kopce natrhat růže,
které uschoval pod svůj plášť. Poté když se dostavil před biskupa a svůj
plášť rozevřel, objevil se na něm obraz Panny Marie Guadalupské.
v sobotu je svátek sv. Lucie, panny a mučednice – byla umučena při
pronásledování za císaře Diokleciána v roce 304 v Syrakusách
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
Sbírky vlistopadu 2014
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
sb. –pomoc křesťanům 2.11
5.574,1.964,1.922,koncert 8.11
2.900,neděle 9. 11.
4.770,2.458,930,sbírka na charitu 16.11.
6.680,2.855,1.400,sbírka na opravy 23. 11.
12.363,5.714,1.180,neděle 30. 11.
4.110,2.470,820,pokladničky a dary
600,25.490,Pozvání arcibiskupa pražského a předsedy České biskupské konference
na evropské setkání mládeže v Praze
Ve dnech od 29. prosince 2014 do 2. ledna 2015 přivítáme v Praze jako milé hosty tisíce
mladých lidí z našeho kontinentu. Přijedou k nám jako poutníci důvěry a smíření, aby se
zúčastnili 37. evropského setkání mladých, které organizuje komunita Taizé. Jsem rád, že se
přípravy setkání účastní všechny církve a křesťanská společenství v Praze a okolí. Během
evropského setkání se budeme společně modlit za pokoj v lidských srdcích i mír na celém
světě. Byl bych opravdu rád, aby v těchto dnech mezi mladými Evropany proběhla skutečná
výměna „duchovních darů“. Víme, jak velmi dnes potřebují duchovní obrodu jak ti, kteří žijí na
západě, tak i lidé z východu našeho světadílu. Mnozí mladí v Praze se už účastní příprav na
přijetí svých vrstevníků a za to jim upřímně děkuji. Chtěl bych pozvat také další mladé z České
republiky, aby se přidali a společně se stali hostiteli mladých křesťanů z celé Evropy. Toto
setkání může být pro vás výzvou i šancí. Ať nám všem toto evropské setkání mladých
připomene naši tradiční pohostinnost a plodem jejího prožívání ať je pokoj a důvěra v našich
rodinách a v našem okolí. Kardinál Dominik Duka OP, arcibiskup pražský, předseda ČBK

