Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 4. PROSINCE 2016
Slova Jana Křtitele znějí tvrdě. Naše pozornost však nesmí ulpět na postavě snad zvláštně
vypadajícího poustevníka. Pohled směřuje k obsahu poselství: „…přiblížilo se nebeské
království.“ Nebeské království je opis Boží přítomnosti, která v daném místě zavládne!
Janovi neleží na srdci obecné teologické konstatování o Boží všudypřítomnosti. Bůh Jana
vyzval k hlásání zvláštního času milosti, který přichází. Je to čas, kdy je Bůh blízko. Tento
moment okusí každý, kdo připraví své srdce (obrácení znamená jak obrátit se k Bohu, tak i
odvrácení se od zla). Tato milost Božího příchodu se projeví v postavě někoho, kdo bude
křtít Duchem svatým… Tento text není postesk po událostech dávných staletí. Ve hře je
příchod Pána během blížících se dní!
1.čtení. Iz 11,1-10* Severní Izrael padl pod náporem mocných Asyřanů. Nepřítel je velice
blízko. Veliký strach dolehne i na Judsko. Ale Hospodin zaslibuje nejen přežití, ale dokonce
rozkvět! Vzejde nový mocný král podobný před tři sta lety vládnoucímu Davidovi.
Žalm: 72 * V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
2.čtení: Řím 15,4-9* V tomto textu jsou přítomné dva adventní motivy: 1) Kristova spása pro
všechny 2) naděje-vytrvalost.
Evangelium: Mt 3,1-12 Ježíšovo veřejné vystoupení není vytržené z kontextu událostí. Jan
Křtitel vystoupil před Ježíšem jako průkopník cesty a je si vědom svého přípravného poslání.
Atmosféra v Izraeli je nabita očekáváním.

BOHOSLUŽBY OD 4. DO 11. PROSINCE 2016
Prasklice
7:30 Mše svatá
2. NEDĚLE
Pačlavice
9:00 Mše svatá
ADVENTNÍ
Na poděk. za Boží milosti a ochranu P. Marie
Morkovice
10:30
4. prosince
pondělí 5. prosince
úterý 6. prosince
sv. Mikuláše
středa 7. prosince
sv. Ambrože
čtvrtek 8. prosince
Neposkvrněné početí
Panny Marie
pátek 9. prosince
sobota 10. prosince

3. NEDĚLE
ADVENTNÍ
11. prosince

Ohlášky:. Dnes v neděli odpoledne 4.12. ve 14:00 jsou děti zvány na faru do Morkovic na

adventní výrobu svíček a na různé hry a tvoření vánočních ozdob. Roráty jsou
v Morkovicích v úterý 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 úterý od 15:30 prosím chlapy o pomoc při brigádě, zateplování stropu fary. Připomínám – pomoc pro Vojtíška, kasička je vzadu na stolku.
Dnes 4.12 v 15:00 je v Litenčicích v kostel adventní koncert – ZUŠ Němčice na Hané.
V sobotu 10.12. v 16:00 je v Počenicích v kostele koncer brněnské folkové skupiny
Terebint.
Sbírky v listopadu 2016
neděle 6.11.
sbírka na charitu 13. 11.
sbírka na farnost 22. 11.
neděle 27. 11.

Morkovice
4.501,8.500,9.548,4.921,-

Pačlavice
2.430,3.000,6.478,2.823,-

Prasklice
600,1.700,990,730,-

Sv. Mikuláš - Měl dobré srdce a stal se biskupem ve městě Myra v
maloasijské Lykii (na území dnešního Turecka). V době pronásledování, za
vlády císaře Diokleciána, byl poslán do vyhnanství. Vrátil se a roku 325 se
zúčastnil koncilu v Niceji. Pak navštívil v Římě papeže. Zemřel ve
vysokém věku s pověstí svatosti. Je nejznámější pro ctnost milosrdné lásky.
Slavnost Neposkvrněného početí Panny Marie - Maria, pro
vyvolení za Matku Božího Syna - Spasitele, "byla od Boha
obdařena dary hodnými tak velkého úkolu. Anděl Gabriel ji při
zvěstování zdraví jako milostiplnou. Aby mohla dát svobodný
souhlas své víry ke svému vyvolení, které jí bylo oznámeno, bylo
třeba, aby byla cele nesena Boží milostí."(KKC 490) Tato milost
spočívala v dokonalém sjednocení s Bohem, jaké je možné jen v
naprosté bezhříšnosti. Od hříchu prvních lidí se všichni rodíme s
dědictvím zvaným "dědičný hřích" - představujícím jistou
odloučenost od Boha a náklonnost ke zlému.

Morkovice

17:30
6:45

Za + Dušana Hrnčíře, matku a DO
RORÁTA – mše svatá

Prasklice

17:00

Mše svatá

Pačlavice
Morkovice

17:00
18:00

Mše svatá
Na poděkování za dar zdraví

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI - V NEDĚLI 18. PROSINCE - Pačlavice od 13:30
do 14:30 P.Jaroslav Štancl, P. Jan Ston. V Morkovicích v 15:00 Zpovědníci: P. Vít
Hlavica, P. Josef Lambor, P. Iosof Altnman, P. Jan Kulíšek, P. Jan Ston. VE STŘEDU
21.12. - Prasklice od 16:30 P. Jan Ston Využijte této příležitosti ke svátosti smíření za
účasti více zpovědníků.

Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

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

Za + Pavla Koňarika, rodiče a DO
RORÁTA – Za + Jaroslava Navrátila
Mše svatá
Mše svatá
Za + Aloise Krejčího, rodiče a živ. rodinu

Biskup Karel Herbst SDB podal v říjnu letošního roku rezignaci na funkci pomocného
biskupa, kterou papež František přijal. Od 1. prosince 2016 se stává emeritním pomocným
biskupem pražským. „Mým důvodem je jistá postupující únava a pocit, že by se do
důchodu mohlo chodit už v 73 letech. Práce biskupa byl život v poklusu a já cítím, že už na
to nemám,“ říká biskup Herbst.

Morkovice

