Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

SVÁTEK SVATÉ RODINY 29. PROSINCE 2019
Pro křesťanství je rodina zásadní opěrný bod společnosti! Je přísně chápána nejen jako
společenství dvou partnerů, ale jako láskyplné společenství muže a ženy, ve kterém děti
přichází na svět, mohou růst zahrnuty láskou a podporovány výchovou. Jde o víc než jen o
požitek či technický prospěch zúčastněných. Vznikající lidský život má absolutní prioritu
nejen co do technického chápání vzniku, ale také do všech jistot, které potřebuje, aby z
maličkého dítěte mohl vyrůst dospělý zralý člověk. Slavíme den, který oslavuje tento Boží
projekt rodiny.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čt. - Sir 3,3-7.14-17a - Kniha vznikla jako soubor poučení mladému muži zřejmě ve 2.
stol. př. Kr. a náš text je zaměřen na poučení o stárnoucích rodičích.
Žalm 128* odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina.
2. čt. - Kol 3,12-21 - Výzva k jednotlivým členům rodiny je letmým povzbuzením, nikoli
propracovanou normou
Evangelium - Mt 2,13-15.19-23 – Josef se tu řadí mezi ty velké starozákonní lidi, kteří
svou poslušností vůči Bohu napomáhají Božímu plánu záchrany člověka.

BOHOSLUŽBY OD 29. PROSINCE 2019 DO 5. LEDNA 2020
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá

Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice

17:30
16:00
17:00
23:30

Za živou a + rodinu Najmanovu a DO
Mše svatá

Pačlavice
Morkovice
Křéby
Prasklice
Morkovice

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

Mše svatá
Na
Korunka k BM, koledy, požehnání
Mše svatá
adorace

Morkovice

18:00

sobota 4. ledna

Morkovice

8:00

2. neděle
po Narození Páne
5. ledna

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

Na poděkování za dar života a
požehnání pro celou rodinu
Za Boží požehnání a ochranu P. Marie
pro rodinu Kopečnou
Mše svatá
Za farnost
Na poděkování za dar života s prosbou
o Boží požehnání pro celou rodinu

neděle 29. prosince

SVÁTEK SVATÉ
RODINY
pondělí 30. prosince

úterý 31. prosince
sv. Silvestra
středa 1. ledna

MATKY BOŽÍ
PANNY MARIE
čtvrtek 2. ledna
sv. Bazila a Řehoře
pátek 3. ledna
Nejsvětějšího Jména Ježíš

Za rodiny v naší farnosti

Na poděkování Bohu za uplynulý rok

adorace a svátostné požehnání

Ohlášky: Sportovní hala v Morkovicích je 29.12. od 15:00 do 17:00 a teké 31.12. od 9:00
do 11:00. Zve Jednota Orel Morkovice. V Pačlavicích vás zvu dnes 29.12. v 15:00 na faru
na kolaudaci nových kamen a hlavně vánoční posezení. Ve středu 1. ledna v 15:00 jste
zvání na Křéby na zpívání koled a požehnání do nového roku. Požehnání koledníkům
bude v pátek 3.1. při mši svaté v Morkovicích. Od soboty 4. ledna do neděle 12. ledna
budou chodit koledníci při Tříkrálové sbírce.
Vánoční koncert pěveckého sboru Cantus bude v sobotu 4. ledna 2020 v 16:00 hodin v
kostele sv. Jana Křtitele v Morkovicích. V neděli 12. ledna V 15:00 bude v kostele
v Morkovicích Tříkrálovy koncert ZUŠ. Farní ples bude v sobotu 9. února 2019
v kulturním domě v Pačlavicích.
Program adoračního dne ve farním kostele
v Pačlavicích v neděli 5. ledna 2020
10:00 – zahájení adorace
15:00 – společná modlitba korunky k Božímu
milosrdenství a ukončení adorace
Nejsvětější svátost bude vystavena celý den od 10:00 do
15:00, je třeba se zapsat na služby po hodinách. Rozpis bude
připraven v sakristii. Stálá adorace v diecézi má přispět
k Boží oslavě a vyprosit nám mnoho milostí potřebných k
duchovní obnově našich farností, diecéze a společnosti.
Modlitba za rodiny
Bože, Ty jsi Otcem všeho na nebi i na zemi.
Otče, Ty jsi Láska a Život.
Dej, ať skrze působení Tvého Syna Ježíše Krista,
zrozeného z ženy působením Ducha svatého,
který je zdrojem Boží lásky,
každá lidská rodina na této zemi
se stane skutečnou svatyní života a lásky pro pokolení,
která se stále obnovují.
Dej, ať Tvoje milost řídí myšlenky a skutky manželů
k dobru jejich rodin a všech rodin na světě.
Dej, ať nová pokolení naleznou v rodině pevnou oporu
pro svou lidskost a růst v pravdě a lásce.
Dej, ať nad jakoukoliv slabostí a všemi krizemi,
jimiž procházejí naše rodiny, zvítězí láska,
posílená milostí svátosti manželství.
Dej konečně, prosíme Tě o to na přímluvu svaté nazaretské rodiny,
ať může církev mezi všemi národy světa
úspěšně plnit své poslání v rodině a skrze rodinu.
Ty, jenž jsi Život, Pravda a Láska v jednotě Syna a Ducha svatého. Amen.

Ochranu Panny Marie a Boží požehnání do
nového roku 2020 vám přeje a vyprošuje
P. Jan

