Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 29. LISTOPADU 2015
V adventu si do bytu dáváme adventní věnec, na kterém
postupně rozsvěcujeme čtyři svíce, které symbolizují
Ježíše Krista jako Světlo, které osvěcuje náš všední život.
Adventní věnec je zároveň i symbolem věnce vítězů.
Dáváme si jej proto do bytu s důvěrou v to, že se náš
život ve spojení s Bohem zdaří, že Bůh scelí a narovná
vše zlomené a nalomené v našem životě, že nakonec
v našem životě zvítězí dobro, láska a světlo…
V adventu vyhlížíme Toho, který osvěcuje a proměňuje
náš život, a který naplňuje naše nejhlubší touhy. Náš
život se ale může zdařit jen tehdy, jestliže hledíme na
něco většího, na Boha, který přebývá v nás a mezi námi a
spojuje nás navzájem hlouběji, než to dokážou naše city.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. čt. – Jer 33,14-16* Jeremiáš ohlašuje nástup nového krále pomocí dvou výmluvných
symbolů: výhonku a jména.
Žalm 24 * odp. K tobě pozvedám svou duši, Hospodine.
2. čt. - 1 Sol 3,12-4,2* I přes pochvalné svědectví nemají solunští věřící zůstat na místě, ale
mají dál růst v této lásce. Pravá láska je totiž stálý pohyb k lásce ještě větší a hlubší.
Evangelium - Lk 21,25-28.34-36* V evangeliu je řeč o konci světa a o slavném příchodu
„Syna člověka.“ Před tímto příchodem svět prožije bouřlivé změny, které poruší celkovou
rovnováhu vesmíru. A právě během těchto hrůzných úkazů nemají Kristovi učedníci
podlehnout strachu a skleslosti, ale mají nabrat novou odvahu a „zvednout hlavu“.

BOHOSLUŽBY OD 29. LISTOPADU DO 6. PROSINCE 2015
1. NEDĚLE ADVENTNÍ
29. LISTOPADU
pondělí 30. listopadu
sv. Ondřeje
úterý 1. prosince
středa 2. prosince
čtvrtek 3. prosince
sv. Františka Xaverského

pátek 4.prosince
1.pátek v měsíci
sobota 5. prosince

2. NEDĚLE ADVENTNÍ
6. PROSINCE

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

Morkovice
Prasklice
Morkovice
Pačlavice
Morkovce
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

Za farnost
Mše svatá
Na poděk. za Boží milosti a ochranu P. Marie

Za živ. + rodinu Hladkých, Judasovu a
Jablůnkovu
6:45 roráty Za + rodiče, ochranu a B.P. pro živ. rod.
17:30 Mše svatá
6:45 roráty Mše svatá
17:00 Mše svatá
16:30 (příležitost ke svátosti smíření)
17:30 Za Aloise Krejčího a živ. rodinu Krejčí
7:00 roráty Za manžele Králíkovy a syna
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za farnost

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

Jméno..............................................................Adresa............................................
Ohlášky: * Roráty budou v Morkovicích v úterý v 6:45; ve čtvrtek v 6:45 a v sobotu

v 7:00. Děti mají vzadu na nástěnce adventní úkol – za každou mši svatou nalepit na
oblohu jednu hvězdičku. V pátek 4. 12. dopoledne navštívím nemocné. 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. Dobrovolné vstupné bude věnováno na restaurování soch ze
zvoničky ve Slížanech. Prosím maminky o napečení buchet pro malé občerstvení sboru.
V neděli 6.12. po mši svaté v Morkovicí by nás měl navštívit sv. Mikuláš a odpoledne
6.12. jsou děti i rodiče zváni na faru do Morkovic na adventní odpoledne při různých
hrách a tvoření vánočních ozdob. 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. Divadlo
jednoho herce – úterý 8.12. v 18:00 AG Kroměříž – František blázen (z Assisi). Adventní
kalendáře a modlitby k roku milosrdenství.
VSTUPUJEME DO SVATÉHO ROKU MILOSRDENCTVÍ, KTERÝ VYHLASIL
PAPEŽ FRANTIŠEK (8. prosince 2015 – 20. listopadu 2016)
Logo znázorňuje Dobrého pastýře, který bere na ramena člověka.
Autorem loga svatého roku je slovinský umělec Marko Ivan Rupnik
SJ. Grafika navazuje na fresky Dobrého pastýře z prvních staletí
křesťanství a znázorňuje Ježíše, který bere na ramena ztraceného
člověka. Kresba je vytvořená tak, aby ukazovala, že Dobrý pastýř se
dotýká těla člověka v jeho hloubce a činí to s takovou láskou, která
mění život. Kristovy oči jsou pak propojeny s očima člověka.
Kristus vidí Adamovýma očima a ten zase Kristovýma očima.
Každý člověk objeví v Kristu své lidství a budoucnost, která na něj
čeká. Pozadí loga tvořené modrými ovály různé barevné sytosti
poukazují na pohyb, jímž Kristus vyvádí člověka z temnoty hříchu a
smrti. Tmavě modrá barva může také připomínat neproniknutelnost
Otcovy lásky. Vedle kresby se nachází také motto svatého roku: „Milosrdní jako Otec“.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

TÉMA 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 ovcí se vyplácelo jako náhrada za ukradeného berana? (2. Mojžíšova 21,37)
2. Kterého dne nasbírali Izraelci na poušti dvakrát více many než obvykle ? (2. Mojž.16,22)
3. V kolika nádobách byla voda, kterou Ježíš na svatbě v Káně proměnil ve víno? (Jan 2. kap.)

