Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 20. PROSINCE 2015
„Chceme-li vstoupit do betlémské jeskyně, kde se narodil Ježíš, je třeba se sklonit.
Máme-li se setkat s Ježíšem, je třeba se umenšit.
Odlož veškerou přetvářku!
Skloň se tedy, neboj se pokory, neboj se mírnosti.
Naslouchej druhým, žij s nimi, buď pokorný a chovej se mírně,
abys poznal hodnotu svou i druhých.“
Papež František
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------

1. čt. – Mich 5,1-4a * Micheáš vyslovuje toto proroctví v době vrcholné vlády Asyřanů, kteří v
roce 722 dobyli Severní Izrael. Betlém, který je v Judsku, je nadějí pro celý Izrael. Židé tak
očekávají, že mesiáš musí přijít z Betléma.
Žalm 80 * odp. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni.
2. čt. - Žid 10,5-10* Tady jsem, abych plnil tvou vůli.
Evangelium - Lk 1,39-45*. Alžběta a její dítě jásají nad setkáním s mesiášem. A Maria je
označena za blaženou, protože uvěřila!

BOHOSLUŽBY OD 20. PROSINCE DO 27. PROSINCE 2015
4. NEDĚLE ADVENTNÍ
20. PROSINCE

pondělí 21. prosince
úterý 22. prosince
středa 23. prosince
středa 24. prosince

pátek 25. prosince
SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ
sobota 26. prosince
Svátek sv. Štěpána
NEDĚLE 27. PROSINCE
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Za farnost
Mše svatá
Za+Stanislava Broskvu,manželku a živ. rod.
příležitost ke svátosti smíření (13:30-14:30)
příležitost ke svátosti smíření (15:00-16:00)

Mše svatá
Za dar zdraví a B. požehnání pro živ. rodinu

roráty – Za Ludmilu Marečkovu a DO
Za děti a mládež
Mše svatá
Mše svatá
Za živé a zemřelé farniky
Mše svatá
Mše svatá
Za míra a pokoj ve světě
Te Deum a svátostné požehnání
Mše svatá
Mše svatá
Za živ a + rodinu Okálovu
Mše svatá
Mše svatá
Na poděkování
Modlitba za rodiny

Ohlášky: * Dnešní neděli je SBÍRKA NA FARNOST. Roráty – ve středu v Morkovicích.

Zapisovat intece na mše svaté v dalším pololetí budu v Morkovicích v pondělí a úterý po
mši svaté.Kalendáře na příští rok za 55,-Kč jsou k zakoupení vzadu v kostele. V neděli
27.12. bude při mši svaté obnova manželských slibů a také žehnání vína. Odpoledne po
modlitbě za rodiny vás zvu na faru na ochutnávku vína. Vánoční koncert pěveckého
sboru CANTUS bude v úterý 29.12. v 18:00 v kostele v Morkovicích. Hry pro děti na faře
v Morkovicích budou v sobotu 2.1. ve 14:00. Tříkrálový koncert – v neděli 10. ledna 2015
v 15:00 v kostele v Morkovicích, učinkují žáci a učitelé ZUŠ Farní ples bude 23. ledna 2015
v kulturním domě v Pačlavicích. Již teď vás chci poprosit, aby jste si udělali v lednu čas na
společné setkání na plese, a také aby jste pamatovali na dar do tomboly.

Maria porodila svého syna,
a položila do jeslí,
protože v zájezdním útulku pro ně nebylo místo.
(LK 2,1)
Vánoce v televizi, na ulicích, na pracovišti, na
limonádách. Člověk se málem bojí otevřít
sardinky... Hlasatelé v televizi se tváří "svátečně", z mnohých
stran zaznívá, že normální je prožívat vánoční
pohodu. Sentiment teče proudem.
Honba za "idylou" Vánoc přináší své hořké plody. Nervy se napínají. Stres, uštvanost a
nervozita dostávají navrch. "Rodinné svátky" jitří bolest lidí z rozpadlých rodin, lidí
opuštěných, lidí nezakotvených. Na vlně Vánoc se vozí obchodníci, politici, zloději... Podoba
dnešních Vánoc se tak stává karikaturou Vánoc původních.
Co jsou ale Vánoce doopravdy?
Vánoce hlásají dobrou zprávu, že Bůh se v Ježíši solidarizoval s lidmi. Nenarodil se do žádné
idyly. Mocný Bůh přišel jako bezmocné dítě. Bohatý Bůh přebýval v jeslích ve chlévě. To vše
proto, abychom uvěřili, že je "Bůh s námi", že s námi má dobré úmysly, že nám rozumí, a že
nás má rád...
Tento Bůh má dobré úmysly i s Tebou,
záleží mu na Tobě, rozumí Ti a má Tě rád.
Neboj se! On chce být "Bůh s tebou"
v radostech i starostech, v idyle i v neidyle...

Hledejte Pána v jeslích, hledejte ho tam, kde ho nikdo
nehledá, v těch kdo jsou chudí, prostí, nepatrní.
Pokojné a požehnané prožití vánočních svátků a radost z
narození Spasitele vám všem přeje a vyprošuje P. Jan
Hledáme v Bibli
1. Kolik seker spadlo do vody Elíšovým žákům? (2.Královská 6,5)
2. Kolik dcer měl Lot? (1. Mojžíšova 19,15)
3. Kolik učedníků si Ježíš povolal, když šel podél Galilejského moře? (Marek 1. kap.)

