Hlas od Jordánu

PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVU
v sobotu 26. listopadu 2016 od 9:30 v KD v Pačlavicích + poplatek 150,-

informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

Jméno..............................................................Adresa............................................

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ, 13. LISTOPADU 2016
Je nesnadné přesně určit, která z následujících Ježíšových slov se týkají jen zkázy Jeruzaléma, a
která je o konci světa. V každém případě jsme ale ujišťováni o tom, že i uprostřed neštěstí a
katastrof jsme v Božích rukou. Jak prožívám zakotvenost v Boží lásce? Připomínám si
v těžkostech ujištění z Žalmů, že Hospodin je moje spása, má skála, moje tvrz, moje útočiště...?
Myslím na horizont věčnosti a ovlivňuje to moji přítomnost, nebo se příliš nechám vláčet
banálními potřebami přítomného okamžiku?
1.čtení. Mal 3,19-20a * Prorok Malachiáš kritizuje především nekvalitní vedení obětních
bohoslužeb odrážející skleslost a zklamání. Vrcholem proroctví je závěrečné zaslíbení dne
Hospodinova, který docení jednání spravedlivých.
Žalm: 121 * Přišel Hospodin, aby spravoval národy podle práva.
2.čtení: 2 Sol 3,7-12 * Tento list vznikl jako doplnění či oprava apokalyptických očekávání,
která zazněla v Prvním listě Soluňanům. Mnozí totiž přestali v očekávání konce světa pracovat
anebo propadli strachu…
Evangelium: Lk 21,5-19 * Lukášovo evangelium je koncipováno tak, že po Ježíšově vstupu do
Jeruzaléma a kontroverzi s farizeji přichází vrcholná scéna – dar vdovy dávající v chrámové
pokladně Bohu vše, co má. Na to naváže náš text a rozvine se do eschatologické řeči.

BOHOSLUŽBY OD 13. DO 20. LISTOPADU 2016
7:30 Mše svatá
33. neděle v mezidobí Prasklice
Pačlavice
9:00 Mše svatá za farnost
13. listopadu
HODY PAČLAVICE
pondělí 14. listopadu
úterý 15. listopadu
středa 16. listopadu
čtvrtek 17. listopadu
sv. Alžběty Uherské
pátek 18. listopadu

Morkovice

10:30 Za + Leopoldu Najmanovu, manžela a syna
Mše svatá

--Prasklice
Morkovice

17:30
----17:00
17:30

Morkovice

17:30

Na poděkování Bohu za společný život

Morkovice
---

(bohoslužba slova)
Za Boží pomoc a ochranu Panny Marie
pro rodinu Opletalovu

posv. bazilik sv. Petra a Pavla

Morkovice
8:00 Mše svatá
Prasklice
7:30 Mše svatá
JEŽÍŠE KRISTA
Pačlavice
9:00 Mše svatá
KRÁLE
Za+rodiče Králíkovy, syna a za živ. a+rodinu
Morkovice
10:30
20. listopadu
Morkovice
14:30 svátostné požehnání
Ohlášky: Dnes je sbírka na charitu. Přihlásit se na adventní duchovní obnovu můžete u paní
Gremlicové nebo na faře. Příští týden budu na exercciciích. Kdyby jste potřebovali službu
kněze obraťte se na P. Radomíra Němečka do Zdounek. Tel. 731 621 263. Tento týden nebude
náboženství. 17.11. od 15:00 do 17:00 vás zve Orel Morkovice do sportovní haly na fotbal a
volejbal.
sobota 19. listopadu

Římskokatolická farnost Morkovice, Pačlavice a Prasklice a Centrum pro rodinu Kroměříž
zvou na adventní duchovní obnovu
s trvalým jáhnem Ladislavem Kincem
v sobotu 26. listopadu 2016

Téma: MILOST na základě listu Efesanům aneb
křesťanská nauka a návod na dobrý život
Program v KD v Pačlavicích:
9:30
I. přednáška + rozjímání
11:00 II. přednáška + rozjímání
12:00 oběd, přestávka
13:00 III. přednáška + rozjímání
14:00 odpovědi na dotazy
Program v kostele v Pačlavicích:
15:00 adorace, rozjímavý růženec, příležitost ke svátosti smíření
16:00 mše svatá v kostele v Pačlavicích
Sv. Anežka - Svatá Anežka Česká se narodila kolem roku 1211 jako
nejmladší dcera českého krále Přemysla Otakara I. a Konstancie
Uherské. Když dosáhla Anežka třetího roku svého života, byla
společně se sestrou Annou, poslána na výchovu do cisterciáckého
kláštera v Třebnici a poté do kláštera v Doksanech. Zde se jí dostalo
velice důležitého a rozsáhlého vzdělání. Anežka se na Pražský hrad
vrátila v roce 1225, v té době jako čtrnáctiletá slečna. O rok později
do Prahy přijíždí na námluvy poselstvo anglického krále Jindřicha
III. Zasnoubení bylo však po nějaké době opět zrušeno. O její ruku
se začal ucházet také Fridrich II., kterého však odmítla.
Roku 1232 založila společně se svým bratrem Václavem I. v Praze špitál sv. Františka a roku
1234 vstoupila do nového kláštera klarisek. Tomuto řádu zasvětila celý svůj život. Zde se stala
hlavní představenou. Po zbytek života se věnovala péči o chudé, nemocné a o ty, kteří tuto
pomoc potřebovali. Právě pro tuto pomoc je její osoba spojena s četnými zázraky. Svatá
Anežka Česká se dožila 71 let. Pohřbena byla v klášterním chrámu Na Františku, ale její
ostatky a pravý hrob se nedochoval. Teprve roku 1874 byla prohlášena za blahoslavenou a 12.
listopadu 1989 ji papež Jan Pavel II. svatořečil.

Koncert duchovní hudby v chrámu sv. Jana Křtitele v Morkovicích
Chrámový sbor Panny Marie v Kroměříži
Pěvecký sbor Cantus Morkovice
orchestr žáků a pedagogů ZUŠ a konzervatoře Kroměříž
Sobota 19. listopadu 2016 v 16:00

