Hlas od Jordánu
informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 1. PROSINCE 2019
Jedna paní katechetka vysvětlovala dětem, jak je to s pozemským životem a smrtí. Vzala
velkou roli papíru a namalovala časovou osu našeho života: Odvinula kousek, kde bylo
namalované dětství, pak škola, maturita, a na dalším kousku byla naznačena svatba, práce a
vlastní rodina. Na dalším úseku bylo stáří, důchod a nakonec smrt. Jenže v její ruce
zůstávala ještě velká část smotaného papíru. Tu začala odvíjet dál a dál, před očima dětí se
objevil úsek „nebe“, v němž se prohlubuje vztah s Bohem. Život se ukázal jen jako drobná
epizoda na začátku… Pán přijde na konci věků a pozve nás, abychom byli s ním. Nyní si
můžeme připravit volný vstup.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------1.čt. - Iz 2,1-5 Proroctví ve Starém zákoně neznamená věštění budoucnosti, ale zaslíbení
života a požehnání, které Bůh připravuje, obrátí-li se lid k němu.
Žalm 122* odp. Do domu Hospodinova půjdeme s radostí.
2. čt. - Řím 13,11-14 spása je blíže každým dnem. Konec, který čekáme, není noc, ale den!
Evangelium - Mt 24,37-44 – Hlavní téma je příchod Syna člověka na konci věků. Ježíš
orientuje posluchače nikoli ke strachu či zjišťování detailů, ale k připravenosti na setkání s
Bohem.

BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. PROSINCE 2019
1. NEDĚLE
ADVENTNÍ
1. prosince

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

Mše svatá
Mše svatá
Za + Ludmilu Jiříčkovou, rodiče a DO

pondělí 2. prosince

Morkovice

17:30

úterý 3. prosince

Morkovice

6:45

středa 4. prosince
sv. Barbory

Prasklice
Morkovice

17:00
18:00

čtvrtek 5. prosince

Morkovice
Pačlavice
Morkovice

6:45
17:00
17:30

Morkovice

7:00

Za + Štěpána Přikryla a za živou a +
rodinu
Roráty – Za věrnost ve víře pro
vnoučata, ochranu a pomoc Boží
Mše svatá
Za + Oldřicha Blešu, manželku a za živou
a + rodinu
Roráty Mše svatá
Za + Bedřicha Churého, manželku, děti
a vnuky
Za + Františka Hanáka, manželku a děti

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

7:30
9:00
10:30

sv. Františka Xaverského

pátek 6. prosince
sv. Mikuláše
sobota 7. prosince
sv. Ambrože

2. NEDĚLE
ADVENTNÍ
8. prosince

Mše svatá
Mše svatá
Na poděkování za Boží milosti a
ochranu Panny Marie

Ohlášky: Zvu vás všechny do Morkovic na RORÁTY a po mši svaté je na faře
připravena snídaně. Nezapomeňte si přinést lampičky. Od pondělí budou po mši svaté
zkoušky sboru na vánoce. V neděli při mši svaté 8. 12. zveme všechny děti do kostela
v Morkovicích na setkání se sv. Mikulášem. Děti mají vzadu na nástěnce adventní
úkol – za každou mši svatou si nalepit na oblohu jednu hvězdičku. Záložka do knihy,
na které je text z Bible na každý den adventu. Nemocné budu navštěvovat v pátek
dopoledne 13.12. (můžete v sakristii nahlásit jména nemocných.)
Děkuji všem, kteří jste pomohli s přípravou duchovní obnovy i vám všem, kteří jste se
zúčastnili.

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

ADVENTNÍ KONCERT
Jindřícha Nováky se souborem

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

KOSTEL V MORKOVICÍCH
vstupné dobrovolné
----------------------------------------------------------------------------------------------Je-li adventní věnec požehnán, už to není jen krásná
předvánoční výzdoba – spíše rodině připomíná, že do
jejich domu přichází sám Bůh a že všechno rozporuplné v
každém jednotlivci i ve vzájemných vztazích znovu
spojuje v jednotu. Zelené snítky adventního věnce nám
mají připomínat nepomíjející život, který nám Bůh
daroval vtělením svého Syna. Všechno vyprahlé se znovu
zazelená a ožije. Světlo adventního věnce září v
temnotách, které se někdy rozpínají i v naší duši, a
zahřívá naše vychladlá srdce.

Sbírky v listopadu 2019
Morkovice
sbírka na charitu 3. 11.
5.701,neděle 10. 11. Por.1300,- 5.127,sbírka na charitu 17. 11.
8.015,neděle 24. 11.
5.820,-

Pačlavice
3.220,3.907,3.330,3.370,-

Prasklice
995,1.308,973,1.089,-

