Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SLAVNOST NAROZENÍ PÁNĚ 25. PROSINCE 2016
Bůh k nám nepřistupuje s mocí a slávou, ale ve slabosti. Abychom se ho nebáli. Abychom před
ním neutíkali, zdrceni Božím majestátem. Malý Ježíš je skutečně „Bůh pro člověka“: je to Bůh
s lidskou tváří, pro nás přijatelný. Nemusíme se obávat, zda „můžeme“ přistoupit k tomuto
dítěti: nemůže nám ublížit. Neohrožuje nás. Může se k němu blížit mocný či slabý, chudý
bezdomovec či bohatý obchodník, „hříšný“ nebo ctnostný. Malý Ježíš nám ukazuje, že Bůh
není pro nás nebezpečný. On je na naší straně, pro nás. Bůh sám nás sice o tom opakovaně
ujišťoval slovy, ale nyní dává viditelnou záruku své náklonnosti. Je to náklonnost „hmatatelná“,
vždyť Bůh se k nám sklonil a přijal náš lidský život, a to zcela. V malém Ježíši se Bůh zjevuje
jako „Bůh na míru člověka“, dosažitelný každému bez rozdílu.

1.čtení. Iz 52,7-10 * Všechny končiny země uzří spásu našeho Boha.
Žalm: 98 * Uzřely všechny končiny země spásu našeho Boha.
2.čtení: Žid 1,1-6 * Bůh k nám promluvil skrze Syna.
Evangelium: Jan 1,1-18 - Osoba Slova je Božím sebevyjádřením a sebesdílením. Bůh
skrze Slovo vstupoval do rozhovoru s člověkem už od stvoření světa i po celé období dějin
před vtělením. Vtělení však představuje naprostý průlom: Bůh se setkává s člověkem tváří
v tvář. Je tu dar plného setkání.

BOHOSLUŽBY OD 25. PROSINCE 2016 DO 1. LEDNA 2017
NEDĚLE 25. PROSINCE

SLAVNOST
NAROZENÍ PÁNĚ
pondělí 26. prosince
svátek
SV. ŠTĚPÁNA
úterý 27. prosince
sv. Jana, apoštola
středa 28 prosince
sv. betlémských dětí
čtvrtek 29. prosince
pátek 30. prosince
Svátek svaté Rodiny
sobota 31. prosince
sv. Silvestra
NEDĚLE 1. LEDNA 2017

MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE

Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

Mše svatá
Mše svatá
Za živ. a + rodinu Jablunkovu a DO
Te Deum a svátostné požehnání
Mše svatá
Mše svatá

Morkovice

7:30
9:00
10:30
14:30
7:30
9:00
10:30
17:30

Pornice
Morkovice
Lhota
Prasklice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Křéby
Prasklice

11:00
17:30
17:00
17:00
18:00
16:00
17:00
9:00
10:30
15:00
17:00

Pohřeb paní Márie Robotkové
Mše svatá
Mše svatá
Mše svatá
Za rodiny v naší farnosti

Pačlavice
Prasklice
Morkovice

Na poděk. za dar života as prosbou o B.P.

Mše svatá (žehnání vína)

Mše svatá

Na poděk. za milosti a dary v roce 2016
Mše svatá
za + Oldřicha Churého, rodiče a DO
Korunka k BM, koledy, požehnání
Mše svatá

Ohlášky:. 1. ledna v 15:00 Modlitba a požehnání na Křébech. Požehnání koledníkům
v pátek 6.1. při mši svaté v Morkovicích. Vánoční koncert Dechové hudby HANAČKA
a pěveckého sboru CANTUS bude v neděli 8.1. v 15:00 v kostele v Morkovicích.
Tříkrálový koncert – v neděli 15. ledna 2017 v kostele v Morkovicích, učinkují žáci a učitelé
ZUŠ. Farní ples bude 4. února 2017 v kulturním domě v Pačlavicích. Kalendáře na příští rok
za 55,-Kč jsou k zakoupení vzadu v kostele. Moc děkuji za krásnou vánoční vyzdobu, za
úklid kostela, zpěv, hraní, ministrování – vám všem, kteří jste se zapojili do vánoční
přípravy a pomohli. Ve čtvrtek 28.12. od 18:00 zvu všechny chlapy, kteří jste pomáhali při
brigádách na faře na malé posezení na faru do Morkovic.

K čemu využít sváteční čas?
Udělej si čas na myšlení, to je zdroj síly.
Udělej si čas na hraní, to je tajemství mládí.
Udělej si čas na četbu, to je setba moudrosti.
Udělej si čas na to, abys projevil přátelství,
to přináší radost.
Udělej si čas na snění, to tě povznese ke hvězdám.
Udělej si čas na lásku, to je radost ze života.
Udělej si čas na spokojenost, to je hudba duše.
SV. ŠTĚPÁN - první mučedník pro Krista
Nový zákon nám ve Skutcích apoštolů sděluje, že Štěpán
byl jedním ze sedmi mužů, kteří byli na návrh dvanácti
apoštolů zvoleni prvotní křesťanskou církví v Jeruzalémě, aby plnili sociálně-charitativní
úkoly. Štěpán, jmenovaný jako první, měl v kruhu těchto sedmi mužů asi podobné vedoucí
postavení jako Petr mezi apoštoly.
Štěpán později nevystupuje jako pečovatel o chudé, ale jako nadšený hlasatel víry. Učinil také
mnoho zázraků. Mluvil o Kristu novým způsobem a brzy vyprovokoval své protivníky k
jednání. „Nemohli však obstát,“ říkají Skutky apoštolů, „před jeho moudrostí a Duchem, který
z něho mluvil.“ Mluví jasně a způsobem, který volá k následování, o tom novém, co přináší
křesťanství – přes všechno, co zůstává společné se židovstvím. Odmítavá reakce rozzlobených
židovských posluchačů je popsána dramaticky: „Když to slyšeli, velmi se rozzuřili a skřípali
zuby proti němu. Dali se do velkého křiku, zacpávali si uši a všichni se na něho zuřivě vrhli,
vyhnali ho ven za město a začali ho kamenovat. Klesl pak na kolena a hlasitě zvolal: ‚Pane,
nepřičítej jim tento hřích.‘ A po těchto slovech skonal.“
I přes pronásledování prvních křesťanů, které začalo Štěpánovým usmrcením, a možná i díky
němu mladé křesťanství sílilo. Kameny, které zabily Štěpána, aby bylo zničeno jeho učení a
jeho společenství, se tak paradoxně staly stavebními kameny církve – církve jako společenství
lidí, „živých kamenů“.

HLEDEJ PÁNA V JESLÍCH, HLEDEJ HO VE VĚCECH,
KDE BYS HO NEHLEDAL, V TOM CO TĚ PŘEKVAPUJE.
Radostné a pokojné vánoční svátky
vám přeje a vyprošuje
P. Jan

