Hlas od Jordánu

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SVÁTEK SVATÉ RODINY 28. PROSINCE 2014
Obyčejný život Svaté rodiny. Když myslím na Svatou rodinu,
dělá mi dobře, když si představím jejich obyčejný život. Ne
všechno, co se vypráví a předpokládá, je pravda. Například to, že
malý Ježíš uhnětl z hlíny ptáčky, dechl na ně a dal jim život.
Kdepak! Malý Ježíš nedělal takové neužitečné zázraky. Proč by
potom nebyli přeneseni do Egypta zázrakem? Byli by tam bývali v
okamžiku. V jejich životě vše probíhalo tak jako v našem. A kolik
námahy a zklamání! Jak bychom se asi podivili, kdybychom věděli,
co všechno oni prošli a vytrpěli! (Sv. Terezie z Lisieux, Vstupuji do
života.)

Rodina je první školou křesťanského života. Zde se člověk učí,
jak je práce těžká i radostná, učí se bratrské lásce,
velkodušně odpouštět znovu a znovu, a především uctívat Boha
prostřednictvím modlitby a oběti vlastního života. (srov. KKC1657)
1.čtení: Gen 15,1-6; 21,1-3 * Bezdětný Abrahám dostává příslib o potomku. Hospodin mu říká,
aby neměl strach o svoji budoucnost, o trvání svého rodu.
Žalm: 105 * Hospodin pamatuje věčně na svoji smlouvu.
2.čtení: Žid 11,8.11-12.17-19 * Abrahám je pro nás vzorem věřícího člověka, on si byl skutečně
jistý tím, že ho Bůh odmění potomkem
Evangelium: Lk 2,22-44 * V následujícím příběhu se ukazuje chudoba Svaté Rodiny: v den
Mariina kultického očišťování, tj. 40 dní po narození dítěte, je podána oběť chudých: pár
hrdliček nebo dvě holoubata. Tento starozákonní rituál dostává svůj nový obsah: stařec Simeon
a prorokyně Anna mohou vidět Boží spásu - Ježíše.
Co nás čeká: V pondělí 29.12. v 18:30 je na faře v Morkovicích setkání farní rady – příprava
farního plesu. 1. ledna v 15:00 Modlitba a požehnání na Křébech. Žehnání koledníkům v pátek 2.ledna při mši svaté. Tříkrálová sbírka – ve farnostech od 2. do 10. ledna
5. ledna - Adorační den farnosti Pačlavice. Tříkrálový koncert – v neděli 11. ledna 2015
v 15:00 v kostele v Morkovicích, účinkují žáci a učitelé ZUŠ Farní ples bude 24. ledna 2015
v kulturním domě v Pačlavicích. Chci vás 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
------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------Usměv: *Mladík se vrací z pouti celý
*Ptá se medvěd dinosaura: „Dino, přidal si
potrhaný. Matka na něj udeří:„Vy jste se
tě Noe na face-booku mezi přátele?“ „Néé,
stavili v hospodě a poprali jste se!“ „Ale ne,
proč?“ „No tak to jsi docela v háji …“
mami,“ odpovídá syn.
„Naše procesí vyprošovalo vláhu pro příští
*Přijde Pepíček domů a maminka mu říká:
úrodu, no a potkali jsme druhé procesí, které
„Pepíčku zapal stromeček!" Po chvilce přijde
bylo zase ve žních prosit o sucho…“
Pepíček a ptá se: „A svíčky taky?"

BOHOSLUŽBY OD 28. PROSINCE 2014 DO 4. LEDNA 2015
neděle 28. prosince

Svátek Svaté rodiny
pondělí 29. prosince
úterý 30. prosince
středa 31. prosince
Sv. Silvestra I. papeže
čtvrtek 1. ledna
Slavnost Matky Boží
Panny Marie
zasvěcený svátek
pátek 2. ledna
sv. Bazila a Řehoře
sobota 3.ledna
Nejsvětějšího Jména Ježíš
II. neděle po Narození
Páně 4. ledna
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mše svatá

Za lásku a pokoj v rodinách
Za rodinu Šreflovu
Vánoční hra

Na poděkování Pánu Bohu
Na poděkování za uplynulý rok
Za+Emilii Petřekovou,manž. vnuč,syna, ž.r
adorace
Za požehnání a ochranu do nového roku
mše svatá
Za + rodiče, kmotry a syna Josefa
Za + rodiče Okálovy, živ. a + rodinu

7:30 večeřadlo a mše sv. za ž. a + čl. ž. růžence

Prasklice
7:30 mše svatá
Pačlavice
9:00 mše svatá
Morkovice
10:30 Za + Zdenka Kučeru, rodiče a DO
Svátky v tomto týdnu: 29.12. sv. Tomáš Becket, biskup a mučedník. Pocházel z Londýna.
Vystudoval teologii, stal se arcijáhnem v Canterbury, pak kancléřem a důvěrným přítelem
krále. Později jako arcibiskup a primas Anglie hájil svobodu a práva církve i proti králi. Pro
vzniklé nepřátelství žil 6 let v exilu ve Francii. Po částečném smíření se vrátil a ve své
katedrále byl zavražděn roku 1170, krátce před dovršením 52 let. 31.12. sv. Silvestr I. papež
Pocházel z Říma a církev spravoval v letech 314-335. Za jeho pontifikátu došlo k proměně
pohanského Říma na křesťanský, vyrůstaly nejvýznamnější římské chrámy a konaly se důležité
koncily. Po necelém 22letém pontifikátu zemřel v Lateránském paláci, do nějž přenesl sídlo
římského biskupa. 2.1. sv. Bazil Veliký a Řehoř Naziánský Basil se narodil v Caesareji r. 330.
Byl vzdělaný, vynikl ve ctnostech. Žil poustevnickým životem, sestavil klášterní pravidla,
velkou a malou řeholi, která se stala základem pro mnišský život na Východě. Roku 370 byl
jmenován biskupem rodného města. Řehoř se narodil jako Basil r. 330. Svého přítele Basila
následoval do samoty, ale byl určen za kněze a biskupa. Vynikal učeností a výmluvností. R.
381 byl zvolen cařihradským patriarchou. S Basilem žili na území dnešního Turecka a byli
nazváni "světly Kapadocie". Potírali ariánské bludy a napsali mnoho výtečných spisů.
3.1.Nejsvětější Jméno Ježíš bylo uctíváno od počátku církve. Vlastním svátkem začalo být
slaveno od 14. století. Nejsvětější jméno má však tak velký význam, že jeho svátek je v novém
martyrologiu pro dnešní den na nejpřednějším místě. "Ježíšovo jméno znamená, že jméno
samého Boha je přítomno v osobě jeho Syna, který se stal člověkem. Jen jméno Boží přináší
spásu a všichni ho mohou vzývat, neboť vtělením se Bůh spojil se všemi lidmi, -neboť pod
nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy- Sk 4,12" (KKC)

„Bože, nevíme, co nás čeká v příštím roce, ale víme, že Ty, náš Otec, nás nikdy
neopustíš.“ Ochranu Panny Marie a Boží požehnání do
nového roku 2015 vám přeje a vyprošuje P. Jan

