Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
3. NEDĚLE ADVENTNÍ 14. PROSINCE 2014
Radost evangelia naplňuje srdce i celý život těch, kdo se
setkávají s Ježíšem a kdo se od Něho nechávají vysvobodit z
hříchu, smutku, vnitřní prázdnoty a osamění. S Ježíšem Kristem
se vždycky rodí a obrozuje radost. Velké nebezpečí, které hrozí
současnému světu je individualistický smutek, který prýští ze
zpohodlnělého a lakomého srdce, z chorobného vyhledávání
povrchních rozkoší a z otupělého svědomí. Zvu všechny
křesťany, aby se dnes navrátili ke svému osobnímu setkání
s Ježíšem Kristem. Toto pozvání se týká každého z nás. „z radosti,
kterou dává Bůh, není nikdo vyloučen.“ (srov. č.1.-3. Evangelii
gaudium)

Radujte se stále v Pánu, opakuji: Radujte se!
1.čtení: Iz 61,1-2a,10-11* čtení ohlašuje radostné poselství pro chudé, uzdravení pro nemocné,
osvobození pro spoutané
Žalm: Lk 1,46-48a.* Můj duch jásá v Bohu mém!
2.čtení: 1 Sol 5, 16-24 * Radost, ustavičná modlitba a vděčnost vyplývají z jistoty, že Bůh je
věrný
Evang. Jan 1,6-8.19-28 * Úryvek je složen z části Janova prologu a k tomu je připojen úvodní
Janův text o Křtiteli. Jan potvrzuje očekávání, že se mesiáš blíží, tím, že se ztotožňuje s
Izaiášovými slovy (viz text minulé neděle – Iz 40), ale zároveň jasně odkazuje na Krista.
Zkusme zakusit očekávání, které z textu čiší.

BOHOSLUŽBY OD 14. PROSINCE DO 21. PROSINCE 2014
neděle 14. prosince

III. neděle adventní
pondělí 15. prosince
úterý 16. prosince
středa 17. prosince
čtvrtek 18. prosince
pátek 19. prosince
sobota 20. prosince
neděle 14. prosince

IV. neděle adventní
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7:30
9:00
10:30
14:30
17:30
6:45

mše svatá
Za + Marii Legátkovu, bratra a rodiče
Za dar živé víry
(adorace)
Za + rodiče Broskvovy, živou a + rodinu
Za + Josefa Štětinu, manželku, dvoje
rodiče a živou rodinu
17:30 modlitba růžence za Svatého Otce
6:45 roráty
17:00 Za + manžele Pospíšilovy a jejich rodiče
18:00 adorace + svatá zpověď
18:30 Za + Žofii Ptáčkovu a za živou a + rodinu
7:00 roráty
7:30 Za farnost
9:00 Za + Marii Keršnerovou,rodiče, manž. a Jiřího
10:30 Za +Frant. Jablunku. Živ. a + rodinu a dvoje r.
14:00 adorace + svatá zpověď
15:00 svatá zpověď

24. 12.
25. 12.
26. 12.
31. 12.
1. 1.
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Příští neděli 21.12. bude tradiční sbírka na opravy ve farnosti. I když se podařilo mnoho věcí
opravit, je ještě třeba zaplatit a vyrovnat dluhy a to především vám, kteří jste na opravy půjčili
a také arcibiskupství, které nám poskytlo půjčky. Děkuji za vaší štědrost.
Farní ples bude 24. ledna 2015 v kulturním domě v Pačlavicích. Již teď vás chci poprosit, aby
jste si udělali v lednu čas na společné setkání na plese a také aby jste pamatovali na dar do
tomboly – kterým můžete udělat radost někomu druhému. Objednané knihy si můžete
vyzvednout během týdne na faře v Morkovicích. Zkouška vánoční scénky bude v sobotu 20.12.
po snídani – účast nutná. Vánoční koncert bude v kostele v Morkovicích v sobotu 27.12.
v 16:00 (Cantus Morkovice a orchestr ZUŠ Kroměříž) Vánoční hru nám zahrají děti a mládež
v neděli 28.12. v 16:00 v kostele v Morkovicích. Obnova Manželských slibů bude na Svátek
Svaté Rodiny v neděli 28.12. při bohoslužbách.
Papež František vlastním jménem Jorge Mario
Bergoglio, se narodil 17. prosince 1936, Buenos Aires v
Argentině, je 266. papež katolické církve a římský biskup.
Byl zvolen dne 13. března 2013. Stal se prvním papežem
pocházejícím z amerického kontinentu a prvním z
Tovaryšstva Ježíšova (jezuitského řádu). Středoškolským
vzděláním je chemik. Ve 21 letech vstoupil do řádu
Tovaryšstva Ježíšova, na jehož fakultách studoval filosofii,
teologii a sociální vědy, vyučoval a získal titul profesora
teologie. Mezitím v letech 1973 až 1979 působil jako
jezuitský provinciál v Argentině. Od roku 1998 až do
svého zvolení papežem byl arcibiskupem Buenos Aires a
argentinským primasem a od roku 2001 také kardinálem.
Jeho biskupským a nyní i papežským heslem je Miserando atque eligendo (česky Pohlédl na něj
s milosrdenstvím a vyvolil si jej.). Svatý Otec oslaví ve středu 78. narozeniny. V modlitbě na
něj pamatujme.
ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI - V NEDĚLI 21. PROSINCE - Pačlavice od 14:00
do 15:00 P.Jaroslav Štancl P. Jan Ston. V Morkovicích v 15:00 Zpovědníci: P. Vít
Hlavica, Josef Lambor, p. Karel Skočovský, P. Jan Surowczyk, P. Jan Ston. VE
ČTVRTEK 18.12. - Prasklice v 18:00 P. Jan Ston Využijte této příležitosti ke svátosti
smíření za účasti více zpovědníků.
Co je svátost smíření? Svátost smíření je především osobním setkáním se vzkříšeným
Kristem. Jde o svátost uzdravující, ve které Ježíš Kristus prostřednictvím biskupa nebo
zplnomocněného kněze odpouští hříchy, kterých se věřící dopustil po křtu. Předpokladem
je, že jich kajícník upřímně lituje, vyzná se z nich, a má opravdovou vůli se polepšit a
vykonat uložené pokání. Jaké jsou duchovní účinky svátosti smíření? 1. Dokonalé
odpuštění všech litovaných hříchů – tj. navrácení či rozmnožení posvěcující milosti,
jednota a přátelství s Bohem. 2. Smíření s Církví zahrnující i Boží pomoc pro obnovení
hříchem zraněných mezilidských vztahů. 3. Částečné prominutí časných trestů za
nespravedlnosti, které byly způsobené již odpuštěnými hříchy (částečné odpustky). 4.
Udělení pomáhající milosti pro oblasti, v kterých je kajícník křehký, aby mohl při
budoucích pokušeních lépe obstát.
Vánoční bohoslužby
Morkovice

