Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 8. PROSINCE 2019
Janův křest je symbolem, obrazným vyjádřením touhy očistit se od všech osobních selhání.
Jan mluví velmi ostře a mesiáše vnímá jako přísného soudce, který snad ani nebude mít
slitování… Ježíš je však i pro něj postava, na kterou čeká. Ještě Ježíše jako mesiáše nezná a
neví, jaký záměr Bůh v celém příběhu dějin světa má. A přeci má v něčem pravdu. Bez
skutečného obrácení se k Bohu neobstojí žádný člověk. Advent je tak nejen pasivní čekání,
podobně jako když čekáme na nádraží. Advent znamená připravit dům svého srdce, aby
mesiáš mohl vstoupit.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čt. - Iz 11,1-10 Asyřané ohrožují Jižní Izrael - tedy Judsko. Ale Hospodin zaslibuje
záchranu. Přijde početí a následně narození krále – zachránce.
Žalm 72* odp. V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky.
2. čt. - Řím 15,4-9 Je snadné vyzvat "ty druhé", aby přijali bližní do svého společenství.
Je ale třeba se zeptat, zda to dělám já sám. On nás přijal právě jako hříšníky, na to nelze
zapomenout. Evangelium - Mt 3,1-12 – Jan Křtitel vystoupil před Ježíšem jako průkopník
cesty a je si vědom svého přípravného poslání. Atmosféra v Izraeli je nabita očekáváním.

BOHOSLUŽBY OD 8. DO 15. PROSINCE 2019
2. NEDĚLE
ADVENTNÍ
8. prosince

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

pondělí 9. prosince
Neposkvrněné početí
Panny Marie
úterý 10. prosince

Pačlavice
Morkovice

17:00
18:00

Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

6:45
17:00
9:30
6:45

Morkovice

17:30

Morkovice

7:00

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

středa 11. prosince
čtvrtek 12. prosince
P. Marie Guadalupské
pátek 13. prosince
sv. Lucie
sobota 14. prosince
sv. Jana od Kříže

3. NEDĚLE
ADVENTNÍ
15. prosince

Mše svatá
Za farnost
Na poděkování za Boží milosti a
ochranu Panny Marie
Mše svatá
Za + Jaroslava Navrátila
R: Za + rodinu Bilíkovu a Novotnou
Mše svatá
Mše svatá (domov důchodců)
Roráty - Za žiou a + rodinu Nezdařilovu
a Rektoříkovu
Na poděkování za přijatá dobrodiní
Za + Aloise a Amálii Krejčí, 2 rodiče a
živou rodinu
Za farnost
Mše svatá
Za + Stanislava Broskvu, manželku,
sestru a DO

Ohlášky: Dnes v neděli 8. 12 při mši svaté. zveme všechny děti do kostela
v Morkovicích na setkání se sv. Mikulášem. Dnes odpoledne je v kostela
v Morkovicích adventní koncert. Zvu vás všechny do Morkovic na RORÁTY a po
mši svaté je na faře připravena snídaně. V pondělí po mši svaté jsou zkoušky sboru na
vánoce. V úterý v 19:00 bude v Morkovicích setkání farní rady a těch, kteří by
pomohli s přípravou farního plesu. Ve čtvrtek bude v 19:00 na faře v Morkovicích
další část náboženství. Nemocné budu navštěvovat v pátek dopoledne 13.12. (můžete
v sakristii nahlásit jména nemocných.) V sobotu 14.12. budu po mši svaté
v Morkovicích zapisovat na faře intence na další půlrok. Děti mají vzadu na nástěnce
adventní úkol – za každou mši svatou si nalepit na oblohu jednu hvězdičku.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ADVENTNÍ KONCERT
Jindřicha Nováka se souborem

MUSICÍ VAGANTÉS
Adventní písně a hudba barokních kancionálů
Neděle 8. prosince 2019 v 15:00

KOSTEL V MORKOVICÍCH
vstupné dobrovolné
-----------------------------------------------------------------------------------------------

ADVENT
Na konci cesty není cesta, nýbrž cíl.
Na konci zimy není zima, nýbrž jaro.
Na konci noci není noc, ale svítání.
Na konci adventu není advent,
nýbrž Narození Páně.
Na konci smrti není smrt,
nýbrž život.

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI
NEDĚLE 22. PROSINCE
V Pačlavicích od 13:30 do 14:30 P. Jaroslav Štancl, P. Jan Ston.
V Morkovicích v 15:00 Zpovědníci: P. Bohumil Kundl, P. Josef Lambor,
P. Karel Hořák, P. Jan Kulíšek, P. Martin Vévoda, P. Jan Ston.
ČTVRTEK 19. prosince. - Prasklice od 16:30 P. Jan Ston
Využijte této příležitosti ke svátosti smíření za účasti více zpovědníků

