Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 13. PROSINCE 2015
"Radujte se stále v Pánu, opakuji, radujte se…
Pán je blízko. O nic nemějte starost“ (Flp 4,4-6).
To se to řekne! Jak se mám ale radovat, když rodinou vládne chřipka? Když se v práci kupí
potíže? Když máme doma zase jak v ponorce? Když se finančně nedaří?
Když Apoštol Pavel psal list Filipanům (ze kterého jsou výše uvedené citáty), nebyl zrovna v
záviděníhodné situaci. Seděl ve vězení, zbitý, spoutaný, s nohama v kládě. Před sebou dost
nejasné vyhlídky. A kromě toho mu dělaly starosti zprávy z církevních obcí, které založil.
A je bezmocný!
A poněvadž Pavel nebyl superman, vnucuje se myšlenka, že musí existovat radost, která
nezávisí na vnějších okolnostech.
Radost v Bohu, kterou svět nemůže dát, ale ani vzít.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1. čt. – Sof 3,14-18a * Prorok Sofoniáš předznamenává velkou náboženskou reformu.
Mluví o trestech, které ale vedou k očistě a obnově Izraele.
Žalm 12 * odp. Plesejte a jásejte, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele
2. čt. - Flp 4,4-7 * Svatý Pavel povzbuzuje křesťany – Pán je už blízko. Blízkost příchodu
Pána není důvodem ke strachu, ale k naději na setkání s milovaným Bohem.
Evangelium - Lk 3,10-18 *. Jan Křtitel svým kázáním připravuje cestu pro Ježíše Krista,
když volá lidi k obrácení, tedy k radikální proměně chování

BOHOSLUŽBY OD 13. PROSINCE DO 20. PROSINCE 2015
3. NEDĚLE ADVENTNÍ
13. LISTOPADU

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

pondělí 14. prosince
sv. Jana od Kříže
úterý 15. prosince
středa 16. prosince

Morkovice

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

Morkovice
Prasklice
Prasklice
Morkovice
Pačlavice
Morkovce
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice

6:45
16:30
17:30
6:45
17:00
18:30
7:00
7:30
9:00
10:30
13:30
15:00

čtvrtek 17. prosince
pátek 18.prosince
sobota 19. prosince

4. NEDĚLE ADVENTNÍ
20. PROSINCE

Mše svatá
Za farnost
Za + z rodiny Králíkovy a syna
K Božímu Milosrdenství za dar zdraví a
ochranu Panny Marie
roráty – mše svatá
příležitost ke svátosti smíření

Mše svatá
roráty Za + Fr. Jablunku, 2 rodiče a DO
Mše svatá
Za živ. a + rodinu Brablíkovu
Za živ. a + rodinu Bilíkovu a Novotnou
Za farnost
Mše svatá
Za+Stanislava Broskvu,manželku a živ. rod.
příležitost ke svátosti smíření (13:30-14:30)
příležitost ke svátosti smíření (15:00-17:00)

Ohlášky: * Roráty – úterý, čtvrtek a sobota v Morkovicích. V pátek je mše svatá v 18:30,

zpovídám v Ratajích. Příští neděli je SBÍRKA NA FARNOST. Děkuji všem, kteří jste
pomohli s organizací duchovní obnovy v Pačlavicích Kalendáře na příští rok za 55,-Kč
jsou k zakoupení vzadu v kostele.
V pátek 11. 12. 2015 zemřel Mons. Jiří Paďour, OFM,Cap. emeritní biskup
českobudějovický. Pohřeb bude 19.12. v 10:00 v Českých Budějovicích
Vánoční bohoslužby
Morkovice
Pačlavice
Prasklice

24. 12.
15:00
22:30
21:30
20:30

25. 12.
10:30

26. 12.
10:30

31. 12.
15:00

10:30

1. 1.

9:00
7:30

9:00
7:30

16:30
-

9:00
7:30

K roku milosrdenství, část promluvy papeže Františka
Všichni známe pohlazení tatínka a maminky, když uklidňují dítě, které se probudilo vylekané:
»Neboj se. Já jsem zde. Miluji tvoji nepatrnost, zamiloval jsem se do tvé maličkosti, do tvé
nicoty.« A také říká: »Neboj se svých hříchů. Já tě mám rád. Jsem tady, abych ti odpustil.«
Toto je Boží milosrdenství.“ „Pán chce na Sebe vzít naše slabosti, naše hříchy, naši únavu.
Kolikrát nám to Ježíš dal pocítit: »Pojďte ke mně všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já
vás občerstvím« (Mt 11.28). »Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, který tě drží za ruku, nestrachuj se
maličký« (srov. Iz 41,13). Dám ti sílu. Dej mi všechno a Já ti odpustím a daruji pokoj.“ „ „My
jsme velice nervózní, když se něco nedaří, vyvádíme a jsme netrpěliví, zatímco On říká: »Buď
klidný, udělal jsi velkou hloupost, ale uklidni se, neboj
se. Já ti odpustím. Dej mi ji.« To je smysl Žalmu,
»Hospodin je shovívavý a plný lásky« (Žl 145). My
jsme maličcí. On nám dal všechno. Chce od nás pouze
naši ubohost, naše malosti a naše hříchy, aby nás objal
a pohladil.“ „Prosme Pána, aby v srdci každého z nás a
v celém lidu vzbudil víru v toto milosrdenství a aby
nás tato víra učinila trochu milosrdnějšími ve vztahu
ke druhým.“
Papež František se narodil 17. prosince 1936, Buenos Aires v Argentině a ve čtvrtek
oslavý 79. narozeniny. Vzpomeňme na něj v modlitbě.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI - V NEDĚLI 20. PROSINCE - Pačlavice od 13:30
do 14:30 P.Jaroslav Štancl P. Jan Ston. V Morkovicích od 15:00 do 17:00 Zpovědníci: P.
Vít Hlavica, P. Josef Lambor, P. Josef Slezák, P. Jan Kulíšek, P. Jan Ston. VE STŘEDU
16.12. - Prasklice od 16:30 P. Jan Ston Využijte této příležitosti ke svátosti smíření za
účasti více zpovědníků.
Hledáme v Bibli
1. Kolik sloupů si podle knihy přísloví vytesala Moudrost? (Přísloví 9,1)
2. Kolik tisíc lidí se přidalo k apoštolům po Petrově kázání v den letnic? (Skutky 2,41)
3. Kolik darů přinesli narozenému Ježíškovi mudrci z východu? (Matoš 2. kap.)

