Hlas od Jordánu

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

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

Jméno..............................................................Adresa............................................

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 22. LISTOPADU 2015
Když je řeč o království, připadáme si jako v jiném světě, snad
dokonce v pohádce. Ještě vzdálenější nám připadá řeč o Božím
království. A co teprve, když slyšíme, že Boží království se
uskutečňuje skrze kříž a utrpení. Pro existenci takového
království nemá naše logika vysvětlení. Jako křesťané
vyznáváme Krista Krále, který na dřevě kříže, obklopený
veškerou nepřízní poddaných, dává z lásky svůj život za své
bratry a sestry. Vyznáváme ho jako toho, kdo se modlí za
nepřátele a odpouští zločincům. Že by láska, která jde do
krajnosti a jeho velkorysé odpuštění nebyly královskými gesty? Že by dokonce patřily do
jiného světa?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. čt. – Dan 7,13-14* Věčné království není lidským produktem, je darem "starce velikého
věku". Ale člověk pro své spojení se "Synem člověka" na něm může mít účast.
Žalm 92 * odp. Hospodin kraluje, oděl se velebností.
2. čt. - Zj 1,5-8* Naše existence není v opozici k jeho královskému postavení (není to vztah
otrok - vládce!), ale je podílem na jeho věčném kralování. Jakkoliv to zní neuvěřitelně, je to tak.
Evangelium - Jan 18,33b-37* Ježíšovo "kralování" nemá nic společného s pozemskými
představami králů - to ukazuje pohled na Ježíše na kříži. Ježíšovo kralování je jeho svědectvím
pravdě, čili že je to jeho osobní podíl na Boží zachraňující lásce k člověku.

BOHOSLUŽBY OD 22. LISTOPADU DO 29. LISTOPADU 2015
NEDĚLE 22. LISTOPADU

SLAVNOST
KRISTA KRÁLE

pondělí 23. listopadu
úterý24. listopadu
sv. Ondřeje a druhů
středa 25. listopadu
sv. Kateřiny
čtvrtek 26. listopadu

pátek 27. listopadu
sobota 28. listopadu

1. NEDĚLE ADVENTNÍ
29. LISTOPADU

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
----

7:30
9:00
10:30
14:30
17:30
---

Morkovice

17:30

Morkovice

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovce
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Za farnost
Mše svatá
Za + rodiče Králíkovy, syna a za živou rodinu
Svátostné požehnání
Za věrnost ve víře pro své kmotřence

Za + Jana Romana a zemřelé rodiče
z obou stran
17:00 Mše svatá
18:00 Mše svatá
18:00 Adorace
17:30 Za + Karla Štětiny, manželku a děti
8:00 Mše svatá
18:30 adorace a modlitba za počatý život
7:30 Mše svatá
9:00 Za farnost
10:30 Na poděk. za Boží milosti a ochranu P. Marie

Ohlášky: * Dnes je sbírka na farnost. Přiští neděli bude při mši svaté žehnání adventních

věnců. Roráty v adventní době budou v Morkovicích v uterý v 6:45; ve čtvrtek v 6:45 a
sobotu v 7:00. V pátek 4.12. bude při mši svaté v Morkovicích zpívat sbor AG
v Kroměříži a po mši svaté bude pro nás mít ještě koncert. V neděli 6.12. jsou děti a rodiče
zvání na faru na adventní odpoledne při různých deskových hrách. Adventní duchovní
obnova bude 12.12. v Pačlavicích, přihlaste se u paní Gremlicové a nebo na faře.
Duchovní obnova v Kroměříži pro ženy 4.-6.12. a pro muže 12.12. v klášteře u sester
Voršilek
Ježíš se stává věčným králem všeho a všech a odevzdává Božské velebnosti
ustanovené království:
Království života – Protože on je jediný pravý Život a my na něm můžeme mít jen účast.
Království pravdy – On a jeho učení je jediná Pravda.
Království svatosti – On je dárce svatosti, protože on jediný je svatý.
Království milosti –Největší milostí je překlenutí propasti hříchu, která dělí člověka od
Boha.
Království spravedlnosti – Spravedlnost je dát Bohu, co mu patří, člověku, ano všemu, i
sobě, ale jen to, co komu patří.
Království lásky – Vládne ne mocí, ale přetvářející silou lásky.
Království pokoje – Pokoje, aby mohla žít radost, která je konečným smyslem jeho
kralování.

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. Jak dlouho trvala Pavlova cesta z Filip do Troady? (Skutky 20,6)
2. Jak dlouho stavěl Šalomoun jeruzalémský chrám? (1. Královská 6,38)
3. Kolik let neplodil fíkovník z Ježíšova podobenství? (Lukáš 13. kap.)

