informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 21. LISTOPADU 2021
Slavnost Ježíše Krista Krále. Kdyby měl Kristus Král přijít do našeho kostela, jak
by to asi probíhalo? Nejspíš bychom všechno připravili, nazdobili, a pak čekali,
až přijde ve svém majestátu, projde slavnostním průvodem, usedne uprostřed,
pozdraví nás a začne velkolepá oslava jeho přítomnosti. Ale z toho, co nám říká
Písmo svaté by to mohlo být i jinak. Ježíš, než řekl Pilátovi, že je král, večeřel se
svými učedníky a ukázal jim, v čem spočívá jeho vláda. Při večeři si vzal zástěru
a umýval jim nohy. A něco podobného by se mohlo udát i zde. Mše svatá je
zpřítomnění poslední večeře. A tak by si na sebe Ježíš mohl vzít štólu (znamení
služebníka) a začal by nás obcházet. Jednoho po druhém. Podíval by se do našich
tváří a očí (oči jsou oknem do
srdce, duše člověka), našel by
toho nejsmutnějšího z nás
a u něho by začal se svým
kralováním. Objal by ho,
políbil, možná by ho odvedl
do soukromí zpovědnice a
začal by si s ním povídat.
Našel by nejzaprášenější a
nejbolavější místo v jeho
duši, pomyslnou „Achillovu
patu“ jeho života. A tu by
očistil a uzdravil. Pak by
pokračoval s dalšími, dokud
bychom
všichni
nebyli
osvobozeni od zla, uzdraveni
ze zranění a nezářili štěstím.
Až by skončil, usedl by uprostřed nás. A pak teprve by začalo agapé – hostina
lásky, vděčnosti a radosti. To je pěkná vize, že? A nejlepší na ní je, že už se
uskutečňuje. Ježíš spravuje své království skrze svátosti, ve kterých odpouští,
osvobozuje a uzdravuje. Jen je přijímat a učinit tak Krista králem našich životů.

INFORMACE:
V neděli 28.1. bude žehnání adventních věnců. Adventní věnec není vánoční ani
zimní dekorace, ale je průvodce adventní dobou. Zelený kruh připomíná život
a fialové svíce adventní neděle. Žehnáme ho ne pro parádu, ale abychom se
u něho společně modlili. (Kdo má potřebu věnec zdobit, může to udělat tak, že při
každé modlitbě nebo při vykonání dobrého skutku přidá jednu ozdobu.)
Průvod dětí s rorátními lampičkami bude od středy 1.12. ve všední dny přede mší
svatou. Ranní bohoslužby se snídaní, z důvodu hygienických omezení, nebudou.
Synodální setkávání – kdo má zájem, sejdeme se ve čtvrtek po adoraci v kostele
v 18:30 a domluvíme se na sněmovní skupiny.
Bohoslužby ve farnostech
neděle 21. listopadu
Slavnost Ježíše Krista
Krále
pondělí 22. listopadu
sv. Cecílie

úterý 23. listopadu
středa 24. listopad
čtvrtek 25. listopadu
pátek 26. listopadu
sobota 27. listopadu
neděle 28. listopadu
1. neděle adventní
žehnání adventních věnců

pondělí 29. listopadu
úterý 30. listopadu
sv. Ondřej

středa 1. prosince
čtvrtek 2. prosince
pátek 3. prosince
sobota 4. prosince
neděle 5. prosince
2. neděle adventní

Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za rodinu Štěpánkovu a DvO

Morkovice

17:30

Za živé a + členy pěveckého sboru Cantus

Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
---

13:00
17:30
17:30
17:30
9:30
17:30
8:00
8:00
9:15
10:30
---

pohřeb paní Jany Beránkové
Za prarodiče Borovičkovy a DvO
mše svatá
adorace
mše svatá Domov pro seniory UO
Na poděkování za požehnání a ochranu
Za + Františka Obruču, manželku, dceru a vnuka
mše svatá
mše svatá
Za + rodiče Králíkovy, syna a DvO
---

---

---

---

Morkovice
Prasklice
Morkovice

17:30
17:30
17:30
8-12h
17:30
8:00
8:00
9:15
10:30

Za + Karla Štětinu, manželku a dvoje rodiče
mše svatá
adorace
návštěva nemocných ve farnostech
Za + Bedřicha Churého, manželku a děti
Za + manžele Krejčí, dvoje rodiče a rodinu
mše svatá
mše svatá
Za farníky

Morkovice
Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

