Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
2.NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 3. LEDNA 2016
Šest tisíc mladých lidí z osmnácti zemí světa se sjelo na 40. kongres federace „Pueri
cantores“. Mladé zpěváky přijal papež František. Při audienci mu mladí, mimo jiné,
položili otázku: „Jaká předsevzetí máte do nového roku?“ Papež František odpověděl:
„Prvním úkolem biskupa je modlitba, to je první úkol. Není možné být biskupem v
církvi a neklást modlitbu na první místo. Potom následuje hlásání evangelia. Proto
jsem si řekl, že dobrým předsevzetím pro příští rok bude modlit se trochu víc. (...)A
ptám se také vás: myslíte, že by to mohlo být dobré předsevzetí také pro vás? Modlete
se trochu víc! Protože církev jde kupředu díky modlitbám svatých. Modlete se za
církev!“
Máte nějaké předsevzetí ???
1. čt. – Sir 24,1-4.12-16 * Moudrost ve Starém zákoně označuje více než vzdělanost či
bezduché slovo. Zde se o ní mluví jako o vycházející přímo od Boha. Je tato moudrost „něco“
nebo „někdo“?
Žalm 147 * odp. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi
2. čt. - Ef 1,3-6.15-18 * Slyšíme část chvalozpěvu. Obě části popisují ovoce našeho vykoupení,
které nám přinesla Ježíšova záchrana.
Evangelium - Jan 1,1-5.9-14 *. Evangelista Jan odkazuje na první knihu Bible věnovanou
stvoření, začíná téměř stejnými slovy. Rozehrává velká témata svého evangelia – pojem slova,
světla, života, přijetí resp. nepřijetí…

BOHOSLUŽBY OD 3. DO 10. LEDNA 2016
NEDĚLE 3. LEDNA
2. NEDĚLE PO
NAROZENÍ PÁNĚ

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za živ. a + rodinu Fránkovu

pondělí 4.ledna
úterý 5. ledna
středa 6. ledna
ZJEVENÍ PÁNĚ
čtvrtek 7.ledna
pátek 8. ledna
sobota 9. ledna

Morkovice

17:30
17:00
17:00
18:00
18:00
17:30
8:00

NEDĚLE 10. LEDNA.
SVÁTEK KŘTU PÁNĚ

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

Za + Jarmilu Vítkovu
Za farnost

Mše svatá
Za + Zdeňka Kučeru, rodiče a DO
adorace
Za Františka Krejčího a za živ. a + rodinu
Za dar zdraví duše a těla pro kmotřence a
kmotry a za DO
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za pomoc Boží pro Ivanu Šebkovu, Petru
Lajznerovu a jejich blízké

Ohlášky: * V pondělí 4.1. v 18:30 je na faře setkání farní rady – příprava farního plesu.

V pátek 8.1. navštívím nemocné. 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.
Svátek Zjevení Páně, lidově zvaný "Tří Králů" a
svátkem Narození Páně. V obou jde o to, že se
Bůh zjevuje jako člověk, dokonce jako narozené
dítě.
K nově narozenému dítěti Ježíši nejprve
přiběhnou prostí pastýři. Jdou za někým, kdo je
jako oni, kdo patří do Izraele. K témuž dítěti o
něco málo později dorazí i králové - mudrci. Ti z
pohybu a postavení hvězd neomylně vyčtou, že se
narodí velký král, a to v Izraeli. Jsou to cizinci a
jinověrci. Je úsměvné, jak tito mužové vědy,
intelektuálové, kteří se dobrali poznání o narození krále králů složitými výpočty a věděli o něm
dříve, než k narození došlo, přijdou pozdě.
Ve svátku "Tří Králů" se tedy Kristus zjevuje i nevěřícím, či jinověrcům a v postavách svatých
králů je zosobněno přijetí Krista za krále všech. Scéna klanění králů přinášejících dary
připomíná holdování velmožů a králů vasalských zemí nově korunovanému králi.
Svátek Tří Králů odjakživa doprovázely různé lidové zvyky. U nás je zažité žehnání domů, při
němž se na dveře svěcenou křídou píší písmena K+M+B. Nejsou to ale patrně počáteční
písmena jmen "Třech králů": Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka
latinského "Christus mansionem benedicat": "Kriste, žehnej tomuto domu".

Program adoračního dne ve farním kostele v Pačlavicích v úterý 5. února 2016
10:00 – zahájení adorace
15:00 – společná modlitba korunky k Božímu milosrdenství
17:00 - ukončení adorace - mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně
Nejsvětější svátost bude vystavena celý den od 10:00 do 17:00, je třeba se zapsat na služby po
hodinách. Rozpis bude připraven v sakristii. Stálá adorace v diecézi má přispět k Boží oslavě a
vyprosit nám mnoho milostí potřebných k duchovní obnově našich farností, diecéze a
společnosti
Sbírky v prosinci 2015
2. neděle adventní 6. 12.
3. neděle adventní 13. 12.
4. ne. adv. 20. 12. SBÍRKA
Štědrý den
24. 12.
Narození Páně 25. 12.
Sv. Štěpán
26. 12.
Neděle - Sv. Rodina 28. 12. 3

Morkovice
4.535,4.883,9.108,6.668,- + 4747,7.580,--5.894,-

Pačlavice
2.881,3.076,-+ 1.669,4.064,2.904,4.530,2.035,3.427,-

Prasklice
420,680,2.961,1.213,1.360,--1.070,-

Hledáme v Bibli
1. Kolik zvědů vyslal Jozue na průzkum Jericha? (Jozue 2,1)
2. Kolik tisíc velbloudů měl Job, když mu Hospodin opět požehnal? (kniha Job 42,12)
3. Kolik lidí se vyhnulo přepadenému v podobenství o milosrdné Samaritánu? (Lukáš 10. kap.)

