Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 15. LISTOPADU 2015
Člověk dostal od svého Stvořitele dar svobody. Tento dar mu umožňuje Boha milovat
a oslavovat ho. Svoboda však má svou cenu. Svoboda neznamená svévoli. Neexistuje
svoboda bez vázanosti. Člověk je odpovědný sám za sebe, za svého bližního a za svět.
A zodpovídá se přímo Bohu. Ve společnosti, ze které se vytrácí zodpovědnost, zákony
a svědomí, jsou ohrožovány základy lidského života.
(Jan Pavel II.: Nebojme se pravdy)

Bez svobody není láska možná. Protože Bůh chce lásku, chce svobodu, ač ve svobodě
vězí možnost jejího zneužití...
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. čt. – Dan 12,1-3* Kniha Daniel pochází z 2. stol. př. Kr. Poslední část knihy má
charakter eschatologický, kde se mluví o příchodu posledního dne, v němž zazáří vítězství
pravedlivých.
Žalm 16 * odp. Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.
2. čt. - Žid 10,11-14.18* Ježíš přinesl jedinou oběť. Již žádná jiná oběť – ani naše, ani Boží
– není třeba k vykoupení! Jeho obětí jsme „dokonalí“ – můžeme přistoupit k Bohu.
Evangelium - Mk 13,24-32* Křesťan neočekává konec světa, ale příchod Pána.
Neočekává nějakou kosmickou katastrofu, nýbrž obnovu všeho. Neobává se propasti
nicotnosti, ale doufá v plnost života.

BOHOSLUŽBY OD 15. LISTOPADU DO 22. LISTOPADU 2015
NEDĚLE 15. LISTOPADU
33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ
HODY V PAČLAVICÍCH

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 16. listopadu
úterý 17. listopadu
sv. Alžběty Uherské
středa 18. listopadu
čtvrtek 19. listopadu

Morkovice

pátek 20. listopadu
sobota 21. listopadu
Zasvěcení Panny Marie
v Jeruzalémě
NEDĚLE 22. LISTOPADU
SLAVNOST
KRISTA KRÁLE

Mše svatá
Za farnost

Morkovice

7:30
9:00
10:30
17:30
8:00

Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Pačlavice
Morkovce
Morkovice

17:30
17:00
18:00
18:00
9:30
17:30
8:00

Za + Karla Stavinohy, manželku a děti
Mše svatá
Mše svatá
Adorace
Mše svatá (domov pro seniory)
Za Boženu Hrčířovu a syna
Za + Jaroslavu Žouželkovu a živou rodinu

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
14:30

Za farnost
Mše svatá

Prosba o Boží požehnání pro rodinu Blešovu

Za + Boženu Jančkovu a živou rodinu

Mše svatá

Za + rodiče Králíkovy, syna a za živou rodinu
Svátostné požehnání

PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
v sobotu 12. prosince 2015 od 9:00 v Pačlavicích + poplatek 150,-

Jméno..............................................................Adresa............................................
Ohlášky: * Děkuji všem, kdo jste pomohli s organizací slavnosti posvěcení opravené kaple

sv. Anny ve Slíženech. Dnes je sbírka na Charitu. Příští týden bude sbírka na farnost.
V úterý 17. 11. od 10:00 jsou mladí zváni do haly v Morkovicích na fotbal. Setkání
vedoucích Tříkrálových skupinek 18. 11. 2015 v 18:30 na faře v Morkovicích
s koordinátorem sbírky za Charitu Kroměříž s panem Josefem Šebestíkem. Mladí z našeho
děkanátu jsou zváni v pátek 20. 11. na „PUTOVNÍ ADORACI“ do Hulína. V 18:00 bude
mše svatá a poté adorace a posezení na kaplance. Adventní
duchovní obnova bude 12.12. v Pačlavicích, přihlaste se u paní
Gremlicové a nebo na faře.
SVĚTEC TÝDNE – sv. Alžběta Uherská - je dcerou krále Ondřeje
II., neteří matky sv. Anežky České a neteří sv. Hedviky.
Vychovávána byla jako snoubenka Ludvíka IV. na hradě Wartburgu.
Provdala se v r. 1221 a před narozením poslední dcery v roce 1227
ovdověla. Po celý život vynikala pokorou a konáním skutků
milosrdné lásky. Přes těžký úděl po vyhnání z hradu nezatrpkla.
Odmítla úvahy o dalším sňatku i návrat do Uher a z lásky ke Kristu
žila podle rad evangelia jako františkánská terciářka ve službě
nemocným a ubohým. Zemřela ve 24 letech.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA
SV. JAN KŘTITEL
v sobotu 12. prosince 2015 v Pačlavicích
přednáší
P. Mgr. Josef Slezák, kaplan v Kroměříži
Program:
9:00 - zahájení - modlitba růžence světla
9:30 – I. přednáška - meditace
11:00 - II. přednáška - meditace
12:00 - oběd, přestávka
13:00 - prezentace – S otcem Piem za zády
(putování do San Giovanni Rotondo)
15:00 - adorace v kostele a příležitost ke svátost smíření
16:00 - mše svatá v kostele, novokněžské požehnání, závěr duchovní obnovy

Hledáme v Bibli
1. Kolik mladíků nechal král Nebúkadnesar vhodit do rozpálené pece? (Daniel 3,20)
2. Jak dlouho sloužil Jákob u Lábana, aby dostal Ráchel? (1. Mojžíšova 29,20)
3. Kolik cípů měla veliká plachta z Petrova vidění? (Skutky 11. kap.)

