Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 6. PROSINCE 2015
Slavnost zahájení Svatého roku milosrdenství proběhne 8.12. na náměstí svatého
Petra od 9.30 hodin; papež František při ní otevře Svatou bránu v bazilice sv. Petra.
Slavnost začne četbou úryvků z dokumentů 2. vatikánského koncilu Dei Verbum, Lumen
gentium, Sacrosanctum Concilium, Gaudium et Spes a několika dalších dokumentů,
kterými se má znovu připomenout přínos 2. vatikánského koncilu v den 50. výročí jeho
ukončení. Samotné otevření Svaté brány je velmi jednoduchý obřad. Papež požádá o
otevření slovy žalmu, potom projde branou, po něm pak kardinálové, biskupové a zástupci,
řeholníků, řeholnic a laiků. V 16:00 proběhne pobožnost u sloupu Neposkvrněné Panny
Marie na Španělském náměstí v Římě. Večer se uskuteční jedinečná projekce fotografií na
fasádu a kupoli baziliky sv. Petra. Jedná se o snímky velkých fotografů inspirované
poslední encyklikou Laudato si‘.

Ohlášky: * Roráty, Děti mají vzadu na nástěnce adventní úkol – za každou mši svatou

nalepit na oblohu jednu hvězdičku. Moc děkuji všem, kteří jste pomohli s pohoštěním a
organizací při koncertu sboru AVE z AG v Kroměříž. Dnes odpoledne 6.12. jsou děti i
rodiče zváni na faru do Morkovic na adventní odpoledne při různých hrách a tvoření
vánočních ozdob. Setkání Farní rady bude ve čtvrtek 10.12. v 19:00 v Morkovicích na
faře. Adventní duchovní obnova bude 12.12. v Pačlavicích na faře, přihlaste se u paní
Gremlicové a nebo na faře. Divadlo jednoho herce – úterý 8.12. v 18:00 AG Kroměříž –
František blázen (z Assisi). Kalendáře na příští rok za 55,-Kč jsou k zakoupení vzadu
v kostele. Modlitby k roku milosrdenství.

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA

TÉMA SV. JAN KŘTITEL

v sobotu 12. prosince 2015 v Pačlavicích na faře
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

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zahájení Svatého roku milosrdenství v Římě

1. čt. – Bar 5,1-9* Text knihy slibuje návrat Izraele do své vlasti.
Žalm 126 * odp. Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost
2. čt. - Flp 1,4-6.8-11* Abyste čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův
Evangelium - Lk 3,1-6*. Dnešním textem se otevírá veřejné působení Ježíše z Nazareta.
Jako první kapitoly začaly příběhem o narození Jana Křtitele, tak i nyní začíná vyprávěním
o Janově působení. Jeho slova jsou citací SZ (Iz 40,4), která se mají vzápětí naplnit Kristu.

Svatá brána se nachází ve čtyřech římských bazilikách a bývá

BOHOSLUŽBY OD 6. PROSINCE DO 13. PROSINCE 2015
2. NEDĚLE ADVENTNÍ
6. LISTOPADU

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 7. prosince

Prasklice
Morkovice

úterý 8. prosince
Neposkvrněné početí
Panny Marie
středa 9. prosince
čtvrtek 10. prosince
pátek 11.prosince
sobota 12. prosince
P. M. Guadalupské

3. NEDĚLE ADVENTNÍ
13. PROSINCE

Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
17:00
18:00
17:00
18:00

Mše svatá
Mše svatá
Za farnost
Mše svatá
Za Bedřicha Churého a DO
Mše svatá
Za + Františka Nábělka a dvě manželky

Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovce
Pačlavice

9:30
6:45
18:00
17:30
16:00

Domov pro seniory

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30 Mše svatá
9:00 Za farnost
10:30 Za + z rodiny Králíkovy a syna

roráty Za + Štěpána Přikryla, maželku a živ.rod.

adorace
Za + rodinu Tichou
Mše svatá

můžete sledovat v úterý 8.12. v přímém přenosu:
9:30 na TV Noe i ČT 2 Mše svatá ze Slavnosti Neposkvrněného početí
Panny Marie z náměstí sv. Petra v Římě
16:00 na TV Noe - pobožnost u sloupu Neposkvrněné Panny Marie na
Španělském náměstí v Římě
otevřená pouze během svatých roků. V jinou dobu bývá zazděná.
Otevření Svaté brány symbolicky znázorňuje nabídku „mimořádné
cesty“ ke spáse. Skrze Svatý rok milosrdenství chce papež František
postavit do centra pozornosti milosrdenství Boha, který zve lidi k návratu k sobě. Křesťané
jsou podle něj dále povoláni, aby „přinesli útěchu každému člověku naší doby“.
Sbírky vlistopadu 2015
neděle 1.11.
Slížany- kaple sv. Anny 8.11
neděle 8. 11.
sbírka na charitu 15.11.
sbírka na opravy 22. 11.
neděle 29. 11.

Morkovice
5.773,4.691.4.272,6.000,9.250,4.166,-

Pačlavice

Prasklice

2.264,-

750,-

2.326,2.900,6.078,2.443,-

1.020,3,000,3.284,1.151,-

Hledáme v Bibli
1. S kolika oddíly mužů dobyl Gedeón midjánský tábor (kniha Soudců 7,20)
2. Kolik ovčích stád odpočívalo u studny, kde se setkal Jákob a Ráchel? (1. Mojž.29,2)
3. Jak dlouho ležel Lazar v hrobě, když Ježíš nakázal hrob otevřít? (Jan 11. kap.)

