Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 11. PROSINCE 2016
Ježíš skládá hold Janovi. Proč však říká, že je nejmenší v Božím království? Jan vystupuje jako
předchůdce Krista. Sám již nezažije Ježíšovo vítězství Velikonoc. Symbolicky tak zůstává
starozákonním prorokem. Pouze ohlašuje události, které nastanou. Ježíš nezpochybní Janovu
svatost, ale potřebuje ukázat obrovský dar, který je připraven pro ty, kdo přijmou mesiáše.
Ježíšův příchod připomínaný o Vánocích není jen rozjímáním o jesličkách, ale zakoušením
velkých Božích skutků, které učinil pro naši záchranu.
1.čtení. Iz 35,1-6a.10 * Text vznikl v 8. stol. př. Kr., kdy je Judsko ohrožováno silnou Asyrskou
říší. Severní Izrael pravděpodobně již padl (722 př. Kr.) a řada jeho obyvatel byla zřejmě
odvlečena do otroctví. Ale prorok vidí záchranu.
Žalm: 146 * Přijď, Pane, a spas nás!
2.čtení: Jak 5,7-10* Text je částí poslední kapitoly listu. Do této neděle byl zařazen kvůli
zmínce o příchodu Pána. Opět je třeba vidět, že Izrael leží v subtropickém pásmu, kdy mnoho
plodin roste v době dešťů, tedy v zimě.
Evangelium: Mt 11,2-11 - Ježíš při svém působení reaguje na osobu Jana Křtitele. Odkazuje se
přitom na Iz 35,5-6 (viz první čtení). Poukazuje tak na mesiánskou dobu, která právě nastává.
Podobně i v druhé části textu zaznívá odkaz na proroka ohlašujícího příchod mesiáše
(Malachiáš 3,1).

BOHOSLUŽBY OD 11. DO 18. PROSINCE 2016
Prasklice
7:30 Za farnost
3. NEDĚLE
Pačlavice
9:00 Mše svatá
ADVENTNÍ
Morkovice
10:30
Za + Aloise Krejčího, rodiče a živ. rodinu
11. prosince
pondělí 12. prosince
P. Marie Guadalupské
úterý 13. prosince
sv. Lucie
středa 14. prosince
sv. Jana od Kříže
čtvrtek 15. prosince
pátek 16. prosince
sobota 17. prosince

4. NEDĚLE
ADVENTNÍ
18. prosince

Morkovice

17:30

Morkovice

6:45

Pačlavice
Prasklice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice

9:30
17:00
6:45
17:00
18:00
7:00
7:30
9:00
10:30
13:30
15:00

Za + Štěpána Přikryla, manželku, rodiče
a bratra
RORÁTA – Za Boží pomoc v těžké
nemoci a ochranu Panny Marie
Mše svatá (domov důchodců)
Mše svatá
Za věrnost ve víře křest.a biřmov.kmotřenců

Mše svatá
Za+Františka Jablunku,dvoje rodiče a DO
RORÁTA – Za živ. + r. Novotnou a Bilíkovu
Mše svatá
Mše svatá
Za + Stanislava Broskvu,manželku a 2. rodiče

- svatá zpověď –
- svatá zpověď -

Ohlášky:. Roráty jsou v Morkovicích v úterý v 6:45, ve čtvrtek 6:45 a v sobotu v 7:00.

Po mši svaté jste zváni na faru na snídani. 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, jsem rád, že hvězdiček přibývá. Během týdne si
můžete na faře vyzvednout knížky, které jste si objednali na duchovní obnově
v Pačlavicích. Moc děkuji mladým z farnosti za přípravu her v neděli pro děti. Moc také
děkuji všem chlapům, kteří pomohli při brigádě na faře.
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.

Podněty papeže Františka ke zpytování svědomí:
Ve vztahu k Bohu
- Obracím se na Boha jedině tehdy, když něco potřebuji?
- Účastním se mše svaté o nedělích a zasvěcených svátcích?
- Zahajuji a zakončuji každý den modlitbou?
- Nepoužívám nepatřičně („nadarmo“) jméno Boží ani jméno Panny Marie a svatých?
- Nestyděl jsem se přiznat, že jsem křesťan?
- Co dělám pro svůj duchovní růst? Jak to vypadá? Jak často se této oblasti věnuji?
- Bouřím se proti Božím plánům a záměrům?
- Nesnažím se Boha dotlačit k tomu, aby konal mou vlastní vůli?

Ve vztahu k bližním
-

Dokážu odpouštět druhým, vžívat se do jejich těžkostí a pomáhat jim?
Nepomlouval jsem? Nekradl jsem? Nezneužíval jsem ty, kdo jsou slabí a bezbranní?
Nejsem plný nenávisti, hněvu a nespravedlnosti?
Starám se o chudé a nemocné?
Jsem čestný vůči každému člověku, nebo podporuji „kulturu vyčleňování“?
Nepodněcoval jsem někoho ke špatnému jednání?
Držím se manželské a rodinné morálky tak, jak nás tomu učí evangelium?
Jak naplňuji svou zodpovědnost za výchovu vlastních dětí?
Ctím a respektuji své rodiče?
Odmítl jsem přijmout nově počatý život?
Dopustil jsem se zničení daru života (i nenarozeného)? Nenapomáhal jsem k tomu?
Chráním přírodní prostředí?

Ve vztahu k sobě
-

Nejsem napůl světákem a napůl věřícím?
Nepřeháním to s jídlem, pitím, kouřením a zábavami?
Nestarám se přehnaně o své tělesné zdraví a o svůj majetek?
Jak využívám čas, který mám k dispozici?
Nejsem líný?
Chci, aby mě všichni obsluhovali?
Vážím si čistoty srdce, myšlenek i jednání a snažím se tuto oblast kultivovat?
Nespřádám odplatu? Neživím v sobě nenávist?
Jsem tichým a pokorným nástrojem pro budování pravého pokoje?

