Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 18. PROSINCE 2016
Rosu dejte, nebesa, shůry,
právo ať se vyleje jako déšť z oblak;
ať se otevře země a zplodí spásu!
1.čtení. Iz 7,10-14* Obrovská říše Asýrie se rozpíná a malé státy se spojí do vojenské
protikoalice. Pozvou i Judsko, které ovšem odmítne. A tak má judský král Achaz před branami
koaliční vojska. Bůh však slibuje perspektivu – „panna počne a porodí“, teprve později dostane
tento text mesiánský rozměr.
Žalm: 24 * Ať vejde Hospodin, on je král slávy!
2.čtení: Řím 1,1-7* Úvodní pozdrav listu rozvádí sv. Pavel do velkolepé řeči. Okamžitě obrátí
pozornost na Krista a odvolá se na Starý zákon. Ježíšův zmíněný původ je důvodem citování
právě tohoto textu.
Evangelium: Mt 1,18-24 - Text patří k samému začátku evangelia. V Izraeli měla svatba dvě
fáze: 1. zasnoubení (ženy od 12 let, muži od 13 let) 2. teprve po roce někdy i více začínají
manželé spolu bydlet. Náš text se odehrává po zasnoubení před tím, než spolu začali manželé
bydlet.

BOHOSLUŽBY OD 18. DO 25. PROSINCE 2016
Prasklice
7:30 Mše svatá
4. NEDĚLE
Pačlavice
9:00 Mše svatá
ADVENTNÍ
Za + Stanislava Broskvu,manželku a 2. rodiče
Morkovice
10:30
18. prosince
Pačlavice
Morkovice

pondělí 19. prosince

Morkovice

úterý 20. prosince
středa 21 prosince

Morkovice

čtvrtek 22. prosince
pátek 23. prosince
sobota 24. prosince
ŠTĚDRÝ DEN
NEDĚLE 25. PROSINCE

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ

Prasklice
Prasklice
--Morkovice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

13:30 - svatá zpověď – (13:30-14:30)
15:00 - svatá zpověď - (15:00-16:30)
17:30 Za + Boží pomoc a ochranu pro vnučku
Terezku a celou rodinu
6:45 RORÁTA – Mše svatá
16:30 - svatá zpověď –
17:00 Mše svatá
--7:00 RORÁTY - Za Ludmilu Marečkovu a DO
18:00 adorace a svatá zpověď
15:00 Na poděk. za dar života a viry pro r. Šreflovu
20:30 Mše svatá
21:30 Mše svatá
22:30 Za živé a zemřelé obyvatele Morkovic
7:30 Mše svatá
9:00 Mše svatá
10:30 Za živ. a + rodinu Jablunkovu a DO
14:30 Te Deum a svátostné požehnání

Ohlášky:. Dnes je SBÍRKA NA FARNOST. Roráty jsou v Morkovicích v úterý v 6:45 a
v pátek v 7:00. Po mši svaté jste zváni na faru na snídani. V pondělí po mši svaté budu
zapisovat intence na další pololetí. V pondělí bude v 19:00 na faře v Morkovicích setkání
farní rady (farní ples – 4.2. 2017). V pátek po rorátech prosím o pomoc při zdobení
stromků v kostele. V pátek budu ještě během adorace v Morkovicích zpovídat. V sobotu
po mši svaté v 15:00 bude před kostelem scénka z Betléma. Děti ať se vám co nejvíce
podaří vzadu na nástěnce rozzářit oblohu hvězdami kolem Panny Marie. Kalendáře na
příští rok za 55,-Kč jsou k zakoupení vzadu v kostele. Na faře si vyzvedněte knížky, které
jste si objednali na duchovní obnově v Pačlavicích. Moc děkuji všem chlapům, kteří
pomohli při brigádě na faře. Také děkuji všem mladým, kteří včera připravili hrací
podvečer ve sportovní hale.
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.
papež František - Bůh se nevnucuje silou

Jesličky nám říkají, že Bůh se nikdy nevnucuje
silou. Z jesliček k nám promlouvá Boží něha.
Nazíráme v nich Boží milosrdenství, které se
stalo tělem, aby pohnulo naším srdcem.
Bůh se nevnucuje silou
Když stojíme před jesličkami, rozjímáme o
Božím milosrdenství. Jesličky nám připomínají,
že Bůh ve svém velikém milosrdenství sestoupil
k nám, aby s námi navždy zůstal. Jesličky nám dále říkají, že Bůh se nikdy nevnucuje
silou. Kvůli naší spáse nezměnil dějiny a nevykonal žádný mohutný zázrak. Přišel ve vší
prostotě, pokoře a mírnosti.
Bůh sesazuje mocné
Často si myslíme, že dějiny jsou ovládané střídajícími se mocnostmi a určovány tržní
ekonomikou a obchodem. Bůh Vánoc je však Bohem, který „zamíchává karty“. A činí tak
s oblibou. Jak to řekla Maria ve chvalozpěvu Magnificat: „Pán mocné sesazuje z trůnu a
povyšuje ponížené, hladové sytí dobrými věcmi a bohaté propouští s prázdnou.“ Bůh
nemiluje velkolepé revoluce dějinných mocipánů a neužívá kouzelnickou hůlku, aby měnil
situace. Stává se malým dítětem, aby nás přitáhl láskou, aby se dotkl našich srdcí svou
pokornou dobrotou, aby svou chudobou otřásl těmi, kdo se namáhají hromaděním
klamných pokladů tohoto světa.
Vánoční bohoslužby
Morkovice
Pačlavice
Prasklice

24. 12.
15:00
22:30
21:30
20:30

25. 12.
10:30

26. 12.
10:30

31. 12.
17:00

10:30

1. 1.

9:00
7:30

9:00
7:30

16:00
-

9:00
17:00

