Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SVÁTEK SVATÉ RODINY 27. PROSINCE 2015
Manželství je jako rostlina, kterou nelze zanedbávat. Je to živoucí skutečnost, která vyžaduje
každodenní starost. “Život páru není nic samozřejmého a to v žádném údobí rodinného života.
Pamatujme, že nejcennějším darem pro děti nejsou věci, ale láska rodičů. A nemíním pouze
lásku rodičů k dětem, nýbrž jejich vzájemnou lásku, tedy manželský vztah. Přináší dobro vám a
také vaším dětem! Nezanedbávejte rodinu!“Zaměřme se na milosrdenství v rodinných vztazích,
protože Svatý rok je třeba prožívat také v domácí církvi, nikoli pouze při velkých
shromážděních. Pán miluje člověka, který projevuje milosrdenství za běžných okolností.
Papež František
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. čt. – Sir 3,2-6.12-14* Sirachovcovy výroky jsou rozvedením čtvrtého přikázání desatera: Cti
svého otce i matku. K tomuto přikázání jsou připojena i přislíbení: Radost z vlastních dětí,
vyslyšení modlitby a dlouhý život
Žalm 127 * odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina
2. čt. - Kol 3,12-21* Jedině láska je tím svorníkem, který spojuje různé lidi v jedno tělo. Proto
také vztahy v rodině mají ztělesnit Kristovy postoje služby a lásky:
Evangelium - Lk 2,41-52*. Ježíš na prahu své oficiální dospělosti zjevuje svoji totožnost
Učitele a Syna.

BOHOSLUŽBY OD 27. PROSINCE 2015 DO 3. LEDNA 2016
NEDĚLE 27. PROSINCE

SVÁTEK
SVATÉ RODINY
pondělí 28. prosince
sv. betlémských dětí
úterý 29. prosince
středa 30. prosince
čtvrtek 31. prosince
sv. Silvestra
pátek 1.ledna 2016
SLAVNOST MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE
sobota 2. ledna
sv. Basila a sv. Řehoře

2. NEDĚLE PO
NAROZENÍ PÁNĚ
3. LEDNA

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Morkovice

7:30
9:00
10:30
15:00
17:30

Mše svatá
Za rodiny v naší farnosti
Na poděkování.
Modlitba za rodiny
Za dar víry pro rodinu Šreflovu

Lhota
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

17:00
17:30
15:00
16:30
7:30
9:00
10:30
8:00

Mše svatá

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Mše svatá
Na poděkování za uplynulý rok
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Prosba o požehnání a ochranu v novém roce

Na poděkování za dar života s prosbou o
Boží požehnání pro Františka Kopečného
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za živ. a + rodinu Fránkovu

Ohlášky: * 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. 31. 12. v 10:00 jste zváni do sportovní haly v Morkovicích. 1. ledna
v 15:00 Modlitba a požehnání na Křébech. Hry pro děti na faře v Morkovicích budou
v sobotu 2.1. ve 14:00. Modlitby matek z našich farností v sobotu 2.1. v 16:00
v Morkovicích v kostele. V pondělí 4.1. v 18:30 je na faře setkání farní rady – příprava
farního plesu. Požehnání koledníkům v pátek 8.1. při mši svaté v Morkovicích. 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.
Některé rodiny žijí v šíleném tempu. Hovořil jsem s rodiči, jejichž
děti začaly ve třech či čtyřech letech s gymnastikou, v pěti s fotbalem,
v šesti s florbalem a v sedmi s karate. Znám desetiletého jedináčka,
jemuž matka dovolila, aby během jediné sezóny hrál ve třech
basketbalových týmech! Takový přístup k výchově dětí je šílený!
Naše sedmiletá dcera Lauren není v žádném sportovním klubu. Někdo
možná řekne, že je ochuzená, ale přál bych vám, abyste viděli její
nadšení, když se její velký bratr Kevin vrátí domů! Lauren si nepřeje
být nikde jinde než v jeho blízkosti.
Pokud váš syn chodí v pondělí do skauta, v úterý a ve čtvrtek na
trénink košíkové, ve středu má zkoušky hudební skupiny, v pátek a v
sobotu hraje basketbalové zápasy, kdy bude mít čas na vytváření
vztahů s vámi a se svými sourozenci? Naše děti se navzájem milují,
protože si spolu mohly vytvořit vztah. Vztah si vytvořily, protože
jsme spolu trávili dostatek času.
(z knihy Kevina Lemana)

Modlitba za mír od papeže sv. Jana Pavla II.

Modlím se k Tobě, Tvůrce přírody i člověka, pravdy a krásy!
Slyš můj hlas – vždyť je to hlas všech obětí všech válek a všeho násilí mezi jednotlivými
národy; slyš můj hlas, když Tě prosím a vlož do srdcí všech lidí
moudrost míru, sílu spravedlnosti a radost ze společenství;
slyš můj hlas - vždyť mluvím jménem mnoha lidí
v každé zemi a v každé epoše dějin, kteří nechtějí válku
a jsou připraveni kráčet cestami míru; slyš můj hlas a uděl nám rozumnost a sílu,
abychom vždy dokázali odpovědět na nenávist láskou,
na nespravedlnost naprostou věrností spravedlnosti,
na bídu sebezáporem, na válku mírem.
Bože, slyš můj hlas a uděl světu svůj trvalý pokoj a mír! Amen

Ochranu Panny Marie a Boží požehnání do
nového roku 2016 vám přeje a vyprošuje
P. Jan
Hledáme v Bibli
1. Kolik bratrů měl David? (1.Samuelova 16,10 -13)
2. Kolik dnů bylo Izákovi, když ho Abrahám obřezal? (1. Mojžíšova 21,4)
3. Kolik dnů hostil u sebe Pavla správce ostrova Malty Publius? (Skutky 28. kap.)

