Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
4. NEDĚLE ADVENTNÍ 21. PROSINCE 2014

Když ti připadá, že jsi na všechno sám...
Když si připadáš přehlížená a nemilovaná,
když máš pocit, že jsi na všechno sama, hle, On přichází.
Když tě trápí výčitky,
když ti dochází, co všechno jsi pokazil a na co nestačíš,
když tě deptá tvoje nedokonalost, hle, On přichází.
Když druzí nedoceňují, co děláš,
když přehlížejí tvoje schopnosti a obdarování,
když se ti nedostává uznání, hle, On přichází.
Přichází k tobě Ten, kdo tě miluje bez výhrad
až do krajnosti,
kdo tě zbavuje tvých hříchů a vrací ti důstojnost
královského syna / dcery.
Je ti blízko v každé situaci, přichází právě teď.

Bože, pomáhej nám, ať se dobře připravíme na blížící se svátky
1.čtení: 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14.16 * Král David, chce postavit chrám. Bůh však nechce
přebývat pouze na jednom místě, On chce být uprostřed svého lidu.
Žalm: 89 * Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech.
2.čtení: Řím 16, 25-27 * Víra otvírá cestu ke stále novému a hlubšímu poznávání evangelia
Evangelium: Lk 1,26-38 * Tímto textem se chce potvrdit, že Ježíš je opravdu onen přislíbený
Mesiáš, potomek Davidův. Středem perikopy jsou přitom slova o Ježíšově početí z Ducha
svatého. Jak dojde k tomuto mimořádnému početí? Duch svatý (stvořitelský Duch - Gn 1,2)
zastíní Marii svou přítomností a mocí, a proto dítě bude Synem Božím. Podobně jako byl Adam
"od Boha", tak je od Boha i Ježíš - On je tedy novým stvořením! Mariino "ať se mi stane"
vyjadřuje největší pasivitu a zároveň aktivní připravenost: Maria poskytla prostor Bohu, aby On
vykonal svůj div.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
26.12. svátek sv. Štěpána Byl prvním z Ježíšových následovníků. Jeho horlivost v plnění Boží
vůle ho vedla k vydávání svědectví o Kristu a to až k vrcholnému svědectví krve. Jako
prvomučedník je uctíván hned po svátku Kristova narození. Je tím podtrhována sounáležitost s
Kristovou láskou a odhalován její význam. Štěpán, vyvolený za jáhna, byl kvůli lásce ke Kristu
ukamenován za hradbami Jeruzaléma asi kolem roku 35. 27.12. svátek sv. Jan Evangelisty a
žehnání vína. Zprávy o tomto zvyku existují již ze 12. století. K této události se vztahuje
následující legenda. Po smrti císaře Domiciána se Jan mohl vrátit do Efesu, kde, podle
vyprávění, velekněz chrámu bohyně Diany, ho nechá vypít kalich vína s jedem. Jan udělal nad
kalichem znamení kříže a víno vypil. Všichni, kdo věděli o jedu, čekali že Jan zemře, ale
nestalo se tak, Janovi se nestalo nic. V nejznámějším chrámu, který nese jeho jméno, v basilice
sv. Jana v Lateránu, se mimo jiné uchovává i pohár, do kterého byl přisypán onen jed, který měl
usmrtit Jana. Proto se dávalo toho dne světit víno, jež se podávalo se slovy: "Pij lásku sv. Jana."
Žehnání vína bude v sobotu při mše svaté v 8:30 a ochutnávka vína bude v sobotu večer na faře
v Morkovicích po koncertu pěveckého sboru Cantus.

BOHOSLUŽBY OD 21. PROSINCE DO 28. PROSINCE 2014
neděle 21. prosince

IV. neděle adventní

pondělí 22. prosince
úterý 23. prosince
středa 24. prosince

čtvrtek 25. prosince
SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ
pátek 26. prosince
Svátek sv. Štěpána
sobota 27. prosince
sv. Jan , apoštola
neděle 28. prosince
Svátek sv. Rodiny
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Morkovice
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Morkovice

7:30
9:00
10:30
14:00
15:00
17:30
7:00
15:00
20:30
21:30
22:30
7:30
9:00
10:30
14:30
7:30
9:00
10:30
8:30

Za farnost
Za + Marii Keršnerovou,rodiče, manž. a Jiřího
Za +Frant. Jablunku. živ. a + rodinu a dvoje r.
adorace + svatá zpověď
svatá zpověď
Za + Josefa Šimáka, 2 bratry a živ. rodinu
mše svatá
Za děti a mládež
mše svatá
mše svatá
Za živé a zemřelé farniky
mše svatá
mše svatá
za míra a pokoj ve světě
mše svatá
Za Boží požehnání pro živou rodinu
mše svatá
mše svatá (žehnání vína)

Prasklice
7:30 mše svatá
Pačlavice
9:00 Za lásku a pokoj v rodinách
Morkovice
10:30 Za rodinu Šrefovu
DNES JE SBÍRKA NA OPRAVY VE FARNOSTI
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. Tříkrálový koncert – v neděli 11. ledna 2015 v 15:00 v kostele
v Morkovicích, učinkují žáci a učitelé ZUŠ 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.
DNES JE V PAČLAVICÍCH A MORKOVICÍCH PŘÍLEŽITOST KE SVÁTOSTI SMÍŘENÍ

Bůh se stává malým a slabým. Vánoce jsou tím
nejpodivuhodnějším svátkem, který existuje. Jsou překvapením,
které Bůh připravil lidem. O Vánocích totiž živý a všemocný Bůh
ukazuje plnost svého milosrdenství tím, že se z lásky stává zcela
malým a slabým. Stvořitel se vydává svému stvoření, aby mu
dokázal: “Podívej se, nechci ti způsobit nic zlého.” Dítě Vánoc nám
říká: “Já jsem Bůh, který se stal člověkem. Chci vám dokázat, že
jsem Láska, že vás miluji a že vám nejsem schopen učinit něco
zlého.”

Pokojné a požehnané prožití vánočních svátků
a radost z narození Spasitele vám všem přeje
a vyprošuje P. Jan

