Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice
1. NEDĚLE ADVENTNÍ 27. LISTOPADU 2016
Ježíš nás vybízí, abychom byli jako moudří hospodáři, kteří si střeží své bohatství před
zlodějem a nedovolí mu, aby se prokopal do domu. Ježíš říká doslova, že takový hospodář
musí být vzhůru. Je to velmi moudrá rada. Každý z nás je hospodářem svého duchovního
statku, bohatství víry. A zlodějů, kteří nám chtějí toto bohatství vzít, je dnes víc než dříve.
Jsou to zloději pokoje, dobrých vztahů, čistých myšlenek, hodnotných mravů, vždy a stále
platných osvědčených hodnot. Na začátku adventní doby nás Kristus vybízí, abychom si
tedy chránili bohatství a dary, které rostou z víry, abychom byli jejími strážci a abychom
žili život nový, čistý. Tyto dvě výzvy spolu totiž logicky souvisí. Bez víry nám nepůjde o
čistotu duše a bez čistého srdce nám nepůjde o poklad víry.
1.čtení. Iz 2,1-5* Hlavní město Jeruzalém, postavené na hoře Sión, cítí nebezpečí. Proroctví
neznamená věštění budoucnosti, ale zaslíbení života a požehnání, které Bůh připravuje, obrátí-li
se lid.
Žalm: 122 * Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
2.čtení: Řím 13,11-14* I když člověk uvěřil a přijal Pána, není jeho obrácení dokončené. Je
třeba podle přijatého žít. Vidíme zde typické eschatologické napětí přítomnosti Krista „už a
ještě ne“. Už je s námi, ale přesto čekáme jeho příchod.
Evangelium: Mt 24,37-Hlavní téma je příchod Syna člověka na konci věků. Ježíš orientuje
posluchače nikoli ke strachu či zkoumání času, ale k připravenosti na setkání s Bohem.

BOHOSLUŽBY OD 27. LISTOPADU DO 4. PROSINCE 2016
Prasklice
7:30 Mše svatá
1. NEDĚLE
Pačlavice
9:00 Mše svatá za farnost
ADVENTNÍ
Morkovice
10:30
Za + Josefa Albrechta, DO a za živ. a +
27. listopadu
13:30
6:45

rodinu Albrechtovu a Ryškovu
pohřeb pana Josefa Landora
RORÁTA – mše svatá

Morkovice

16:30
17:30
6:45
17:00
16:30
17:30
7:00

Mše svatá
Za + Karla Stavinohy, manželku a děti
RORÁTA – mše svatá Mše svatá
Mše svatá
(příležitost ke svátosti smíření)
Za + rodiče Dupákovya za živ. a + rodinu
RORÁTA – Za členy živého růžence a jejich

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Na poděk. za Boží milosti a ochranu P. Marie

pondělí 28. listopadu
úterý 29. listopadu

Morkovice

středa 30. listopadu
sv. Ondřeje, apoštola
čtvrtek 1. prosince
pátek 2. prosince

Prasklice
Morkovice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice

sobota 3. prosince

Morkovice

sv. Františka Xaverského

2. NEDĚLE
ADVENTNÍ
4. prosince

rodiny

Ohlášky:.

Roráty budou v Morkovicích v úterý v 6:45; ve čtvrtek v 6:45 a v sobotu v 7:00. Po mši
svaté jste zváni na faru na snídani. Nezapomeňte si lampičky. Děti mají vzadu na nástěnce
adventní úkol – za každou mši svatou nalepit na oblohu jednu stříbrnou hvězdičku a za
každý dobrý skutek v adventu nalepit zlatou hvězdičku. V pátek 2. 12. dopoledne
navštívím nemocné. V neděli 4.12. na závěr mše svaté v Morkovicích nás navštíví sv.
Mikuláš a v neděli odpoledne 4.12. jsou děti zváni na faru do Morkovic na adventní
výrobu svíček a na různé hry a tvoření vánočních ozdob. Moc děkuji všem, kteří jste
pomohli při duchovní obnově a díky i vám všem, kteří jste si udělali čas na adventní
zamyšlení.
ADVENT
Latinské slovo „adventus“ v překladu znamená příchod. A
není to příchod jen tak někoho, je to příchod samého
Božího Syna Ježíše Krista, který se rozhodl přijít – a stále
přicházet - mezi nás, stát se jedním z nás, aby byl s námi,
aby mohl proměňovat náš život a aby nás zachránil.
Advent je dobou vyčkávání, očekávání a přípravy na toto
setká(vá)ní. Není to tedy čekání na něco, ale na Někoho.
Na Někoho, kdo má moc náš život proměnit. Středem
tohoto období je tedy Ježíš, který přichází ke každému
z nás. Setkávat se s ním můžeme v modlitbě, při
bohoslužbě, v Bibli – Božím slově, ale i skrze druhé lidi kolem nás a skrze běžné události.
Chce přicházet do každé rodiny, do všech vztahů, do srdce každého z nás. Chce svojí
přítomností proměňovat všechno.
Přichází, aby nás potěšil, aby přinesl slovo osvobození a útěchy, aby nás obdaroval svou
přítomností, svou láskou a pokojem. Advent je tedy obdobím, kdy se máme učit čekat a
vyhlížet, připravovat se na setkání a mít pro Něj srdce citlivé a otevřené.
Adventní čas může být hezkým a požehnaným obdobím pro každého z nás. Nenechme
zatvrdnout svá srdce! Tak bude Bůh moci skrze nás přicházet k druhým, vše proměňovat a
přinášet radost. Přejme si, aby naše srdce byla místem, kde se obrazně Pán Ježíš může
narodit, aby tak každý mohl pocítit, že je milovaným dítětem Božím.
sv. Ondřej, apoštol - Pocházel z Betsaidy v Galileji. Než poznal Ježíše, byl rybářem a
učedníkem Jana Křtitele. Po dobu Ježíšova veřejného působení byl v jeho blízkosti a
evangelia o něm hovoří na mnoha místech. Podle tradice šířil evangelium zejména na
Východě a zemřel v Patrasu v Achaji (dnešním Řecku), kde byl kolem roku 60 přivázán na
kříž ve tvaru písmene X.
sv. František Xaverský - Pocházel ze španělské Navarry. Mládí
prožil v období politických bojů o nezávislost, za kterých padl i rodný
hrad. Při studiích v Paříži se seznámil s Petrem Faberem a s Ignácem
z Loyoly, kteří se v r. 1534 při zakládání řádu jezuitů stali i jeho
spolubratry. Od r. 1537 byl knězem a od r. 1541 horlivě a úspěšně
hlásal evangelium v Indii, na Ceylonu, na Molukách a v Japonsku.
Zemřel ve 46 letech, při cestě do Číny, na ostrově Sancianu. Po 70
letech byl svatořečen a mimo jiné se stal patronem katolického tisku a
od r. 1952 i cestovního ruchu.

