informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE VÁNOČNÍ 2. LEDNA 2022
„Bylo světlo pravé…“ Jan 1,.9
To je svědectví evangelisty
Jana a jeho přátel, se kterými
prožil život s Kristem. Když
psal Jan tato slova, byl již
stařec pokročilého věku
a věděl, že se blíží jeho
poslední pozemská hodina.
Ale jeho duši nesvíral strach
ze smrti. Naopak, těšil se na
setkání s Kristem ve věčnosti.
Poté, co viděl a zažil Kristovu
slávu pozemskou, těšil se na
jeho slávu nebeskou. Kdo
spojí svůj život s Kristem
na zemi, těší se na jeho
pokračování ve věčnosti.
Ale Janův prolog upozorňuje,
že ne všem se to podaří.
„Bylo světlo pravé, které osvěcuje každého člověka; to přicházelo na svět. Na světě bylo
a svět povstal skrze ně, ale svět ho nepoznal. Do vlastního přišel, ale vlastní ho
nepřijali.“ Jako slunce svítí na všechny, ale mnozí se před ním skryjí v práci, v domovech,
v hospodách a tak podobně, i před Kristem, jehož pravda a láska je dostupná všem
lidem světa, se mnozí skrývají. Místo aby ve světle jeho pravdy a lásky dozráli pro
věčnost, zůstanou na nejdůležitější chvíli svého života, na okamžik smrti, nepřipraveni.
Ale těm, kdo se rozhodnou vyjít ze svých skrýší, „dal moc stát se Božími dětmi“. Všichni,
kdo začnou naslouchat Ježíšovu učení, mohou odhalit, že Bůh je milující otec a my
jeho děti. A nejenže to odhalí, ale mohou to i prožívat. Objevovat a budovat vztah,
který má jednou pokračovat na věčnosti. Objevit Boží slávu máme každý z nás. Poznat
Boha jako Otce, který nesoudí, netrestá, ale miluje a zachraňuje. To je sláva, kterou
nám přišel Ježíš zjevit.

INFORMACE:
Tříkrálová sbírka – požehnání koledníkům se bude udělovat na závěr mše
svaté o Slavnosti Zjevení Páně, při které se bude žehnat voda, kadidlo a křída.
Návštěva nemocných – zájemce nahlaste do 5.1. na tel. čísle 731 621 157.
Synodální setkávání – bude ve čtvrtek 13.1. v 18:30 na faře.
Děkuji všem, kdo jste připravili vánoční výzdobu našich kostelů, všem, kdo je
po celý rok uklízíte, zdobíte, kdo sloužíte jako hudebníci, zpěváci, lektoři,
ministranti, kostelníci. Děkuji všem, kdo pomáháte finančním darem či
modlitbou, kdo navštěvujete nemocné a jakkoli se mnou spolupracujete
a pomáháte mi. Ať vám Pán žehná ve vaší službě i v novém roce 2022.

P. Jan Plodr

Bohoslužby ve farnostech
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2. neděle vánoční
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čtvrtek 6. ledna
Slavnost Zjevení Páně

pátek 7. ledna
sobota 8. ledna
neděle 9. ledna
Svátek Křtu Páně
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mše svatá
mše svatá
Za + Jiřího Teuchnera a živou rodinu
----zahájení ADORAČNÍHO DNE
zakončení adorace, mše svatá
pohřeb pana Františka Vdolečka
Za + Oldřicha Churého a DvO
návštěva nemocných
Za + rodiče Květoňovy a DvO
Za + manžele Najmanovy a rodinu
mše svatá
Za farníky
Na poděkování a za požehnání do dalších let
----Za + rodinu Dolákovu
mše svatá
adorace
synodální setkání na faře
Za + rodiče Dupákovy a DvO
Na poděkování za dar křtu
Za farníky
mše svatá
Na poděkování za 60 let života a za požehnání

