Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE, 20. LISTOPADU 2016
Liturgie nám postavila před oči v tento den oslavy Božího vítězství scénu z Golgoty. Ježíš je
zesměšněný všemi lidmi, kteří stojí či prochází okolo kříže. Výsměch členů velerady: „Jiným
pomohl, ať pomůže sám sobě, je-li Mesiáš…“ je však prorockým slovem. Ježíš za tři dny
vstane, neboť ho Otec vzkřísí. Tedy ukáže se jako Mesiáš! Boží plán a jeho pohled na svět je
jiný než náš. Vidí dál, má řešení, která přesahují naše představy. I dnes se zdá, že víra, Kristus,
církev jsou zatlačeni na okraj pozornosti. Ale Bůh ani na okamžik nepustil z rukou dějiny světa.
Ví, kam směřují a ví proč. Proto se připojme k vyznání lotra: „Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš
do svého království.“
1.čtení. 2 Sam 5,1-3* David je konečně přijat jako král ode všech kmenů - přijímá volbu a
uzavírá smlouvu. (kolem roku 1000 př. Kr.) Od tohoto okamžiku prožívá Izrael zlatý věk
rozvoje.
Žalm: 121 * Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
2.čtení: Kol 1,12-20* Tento hymnus otevírá list Kolosanům. Obsahuje několik zcela zásadních
pravd víry o Kristu a vykoupení. Pozornému čtenáři neunikne zajímavá blízkost listu
Kolosanům a Efezanům…
Evangelium: Lk 23,35-43 Všimněme si tří rovin výsměchu (farizeové, vojáci, lotr). Poslední
má svůj pozitivní protějšek. Právě zde, na kříži, se láme moc zla. Zde Ježíš zjevuje svoji
skutečnou moc.

BOHOSLUŽBY OD 20. DO 27. LISTOPADU 2016
Prasklice
7:30 Mše svatá
JEŽÍŠE KRISTA
Pačlavice
9:00 Mše svatá za farnost
KRÁLE
Za+rodiče Králíkovy, syna a za živ. a+rodinu
Morkovice
10:30
20. listopadu
Morkovice

14:30 svátostné požehnání
17:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní
---

Morkovice
Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Morkovice

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

Pačlavice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

16:00
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za + Josefa Albrechta, DO a za živ. a +
rodinu Albrechtovu a Ryškovu

Morkovice

pondělí 21. listopadu
úterý 22. listopadu
sv. Cecilie
středa 23. listopadu
čtvrtek 24. listopadu
sv. Ondřeje a druhů
pátek 25. listopadu
sv. Kateřiny
sobota 26. listopadu

1.NEDĚLE
ADVENTÍ
27. listopadu

Morkovice

Za živou a + rodinu Malých
Mše svatá
Mše svatá
adorace
Za Jana Romana, rodiče z obou stran, za 2
zemřelé sestry a DO
Mše svatá

Ohlášky:. Dnes je SBÍRKA NA FARNOST. Příští neděli bude při mši svaté žehnání
adventních věnců. Přihlásit se na Adventní duchovní obnovu můžete u paní Gremlicové nebo
na faře. V KD Pačlavice bude také možnost objednat si knihy z nakladatelství Portal a z
A.M.I.M.S. Fatym. Toto pondělí 21. listopadu má mít soud český misionář Petr Jašek, který je
už rok v súdánském vězení a hrozí mu trest smrti. Prosíme modlitbu.

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

Jméno..............................................................Adresa............................................
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
Dnes 20. listopadu v den kdy, slavíme Slavnost Krista Krále je
ukončení Svatého Roku Milosrdenství. Společně za tento rok
poděkujeme v Morkovicích v kostele ve 14:30 modlitbou
Korunky k Božímu milosrdenství a Slavnostním Te Deum .
Snášet trpělivě pochybení druhých lidí patří mezi důležité
skutky duchovního milosrdenství. Při poslední generální
audienci před uzavřením Svatého roku milosrdenství se nad
tímto ve své katechezi zamyslel papež František.
Papež řekl, že „pokud máme trpělivost s těmi, kteří se k nám
nechovají dobře, nebo jsou k nám nepříjemní, tak napodobujeme
Boha a jeho trpělivost s námi hříšníky.“
František zmínil, že „často se stává, že ti nepříjemní lidé jsou často naši nejbližší…“ Mezi
příbuznými „vždycky někoho najdeme“, řekl. „Nepříjemné lidi potkáváme na pracovišti a i
v našem volném čase.“
Pokud druzí lidé zkouší naší trpělivost, můžeme se zamyslet nad naším vlastním chováním a
nedostatky. Také poznamenal, že trpělivost mnohých rodičů, katechetů a učitelů „pomáhá
mladým lidem, aby rostli ve víře a pochopili podstatné věci v životě.“
Vatikán v tomto roce navštívilo oficiálně 20.875 594 poutníků z celého světa.

