informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 5. PROSINCE 2021
„Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora
a každý pahorek srovnán.“
Obrazně můžeme říct, že ve vztahu s Bohem míváme mezery a bloky. Mezery, údolí,
to jsou chvíle, kdy na něho zapomínáme a nemyslíme. Žijeme si na „svém břehu“ a co
je za propastí nás nezajímá. Bloky, hory, jsou chvíle, kdy o Bohu víme, tušíme, co po nás
chce, ale neděláme to a schováváme se přitom za různé výmluvy. Jedním z cílů
duchovního života je, aby oněch propastí a hor, mezer a bloků ve vztahu s Bohem
ubývalo a aby postupně vymizely. Abychom se naučili žít v Boží přítomnosti a nechali
se Pánem vést. Může nás v tom povzbudit příběh.
Jeden
horlivý
mnich
chtěl
klášterním
novicům
připravit
zpovědní zrcadlo, které by jim
pomohlo růst v duchovním životě.
Vypracoval návrh a přišel s ním za
opatem. Pravil: „Otče, můžete si to
prohlédnout a doplnit o hříchy,
které jsem zapomněl a které vy,
jako zkušený mnich, považujete za
důležité?“ Opat pohlédl na dlouhý
seznam a pak pravil: „Starý mnich
jako já, má v podstatě jen jeden
hřích.“ „Vážně?!“ Podivil se mnich.
„Mohu se zeptat jaký?“ Opat se
usmál: „Čím jsem starší, tím víc si
uvědomuji, že nad všemi hříchy ční
jeden zásadní. A to, že nežijeme
v dostatečném spojení s Kristem. Pak nám schází síla ve zkouškách a pokušeních. Není
se o koho opřít v pochybnostech a trápeních a z toho pak vyvěrají všechny pády
a hříchy. „Jaké je tvé sepjetí s Kristem?“ To je otázka, kterou je potřeba zkoumat
a nad kterou je potřeba přemýšlet. Dokud se nevyřeší, nevyřeší se v životě nic. Když se
vyřeší, vyřeší se všechno.“

INFORMACE:
Objednání knih a kalendářů v Morkovicích. Knihy a kalendáře si můžete objednat
po skončení mše svaté u paní Gremlicové. Objednávku předáme do knihkupectví
a jak budou knihy dodány, budou k vyzvednutí po mších svatých 15.- 19. prosince.
Průvody dětí s rorátními lampičkami jsou ve všední dny přede mší svatou.
Zapisování intencí v Morkovicích bude na faře v úterý po mši svaté.
Dnes po mši svaté v Morkovicích nás navštíví svatý Mikuláš.
Bohoslužby ve farnostech
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

8:00
9:15
10:30

Za rodinu Kroutilovu a DvO
mše svatá
Za farníky

Morkovice

17:30

Za + Františka Květoně

Morkovice

17:30
18:30

Za + rodiče Navrátilovy a vnuka Jaroslava
zapisování intencí na faře (na 1. čtvrtletí 2022)

Slavnost Panny Marie počaté
bez poskvrny prvotního hříchu

Pačlavice
Morkovice

17:30
18:30

Za farníky
Na poděkování za Boží milosti a dary

čtvrtek 9. prosince

Morkovice

17:30

adorace

pátek 10. prosince

---

---

---

sobota 11. prosince

--Prasklice
Pačlavice
Morkovice

--8:00
9:15
10:30

--mše svatá
mše svatá
Za + sestru Ludmilu a rodiče

---

---

---

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

--17:30
17:30
17:30
18:30
17:30
8:00
8:00
9:15
10:30
13:30
15:00

--Za + Stanislava Broskvu, manželku a rodinu
mše svatá, zpovídání
adorace
synodální setkání na faře
Za dar víry a Boží ochranu pro vnoučata
Na poděkování a za požehnání do dalších let
mše svatá
mše svatá
Na poděkování za 60 let života
zpovídání do 14:30
zpovídání do 16:00

neděle 5. prosince
2. neděle adventní
pondělí 6. prosince
sv. Mikuláš

úterý 7. prosince
sv. Ambrož

středa 8. prosince

neděle 12. prosince
3. neděle adventní
pondělí 13. prosince
sv. Lucie

úterý 14. prosince
středa 15. prosince
čtvrtek 16. prosince
pátek 17. prosince
sobota 18. prosince
neděle 19. prosince
4. neděle adventní

