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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

    SLAVNOST MATKY BOŽÍ PANNY MARIE 1. LEDNA 2017 
 

Už několik let se 1. ledna pod ochranou Panny Marie, Matky Boží a Matky církve, slaví 

Světový den modliteb za mír. Mír, pokoj (hebrejsky šálóm) je nejvzácnějším mesiánským 

darem, jímž vzkříšený Ježíš obdařil své učedníky (srov. Jan 20,19-21). Skrze něj přichází 

lidem spása a definitivní usmíření s Bohem. Kristův pokoj je ale zároveň pokojem každého 

člověka, protože zahrnuje celou řadu lidských, společenských i politických hodnot a jeho 

základem je – jak říká encyklika Pacem in terris Jana XXIII. – pravda, spravedlnost, láska 

a svoboda. Na těchto čtyřech pilířích stojí dům pokoje. 

 

 

1.čtení. Nm 6,22-27 * Budou vzývat moje jméno nad izraelskými syny a já jim požehnám.  

Žalm: 67 * Bože, buď milostiv a žehnej nám! 

2.čtení: Gal 4,4-7 * Bůh poslal svého Syna, narozeného ze ženy.  

Evangelium: Lk 2,16-21 - Evangelista poznamenává, že Maria uchovává tyto události ve 

svém srdci a přemítá o jejich významu: to je ten správný postoj, který přísluší pravým 

věřícím. 

 

BOHOSLUŽBY OD 1. DO 8. LEDNA 2017 
NEDĚLE 1. LEDNA 2017 

MATKY BOŽÍ  
PANNY MARIE 

Pačlavice 
Morkovice  
Křéby 
Prasklice 

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

Mše svatá 
Za + Oldřicha Churého, rodiče a DO 
Korunka k BM, koledy,  požehnání  
Mše svatá 

pondělí 2. ledna 

sv. Bazila a Řehoře  

Morkovice 17:30 
 

Mše svatá 

úterý 3. ledna  

Největ. Jména JEŽÍŠ 

Morkovice 7:00 Mše svatá 

středa 4. ledna Morkovice 17:30 Za živ. rodinu Dvořákovu a za + rodiče 
čtvrtek 5. ledna 

adorační den v 

Pačlavicích 

Pačlavice 
Pačlavice 
Pačlavice 
Morkovice 

10:00 
15:00 
17:00 
18:00 

Zahájení adorace 
Korunka k Božímu milosrdenství 
Mše svatá 
Adorace  

pátek 6. ledna 

Slavnost 

ZJEVENÍ PÁNĚ 

Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za + Zdeňka Kučeru, rodiče a DO 
(žehnání vody, křídy, kadidla) 

sobota 7. ledna  Morkovice 8:00 Mše svatá 

NEDĚLE 8. LEDNA  

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 
Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za dar života s prosbou 

o Boží požehnání a dar zdraví 

Ohlášky:. 1. ledna v 15:00 Modlitba a požehnání na Křébech. V pátek 6.1. navštívím 

nemocné. Požehnání koledníkům v pátek 6.1. při mši svaté v Morkovicích. V sobotu 7. 1. 

budou chodit TŘÍKRÁLOVÝ KOLEDNÍCI. Vánoční koncert Dechové hudby 

HANAČKA  a pěveckého sboru CANTUS bude v neděli 8.1. v 15:00 v kostele 

v Morkovicích. Hry pro děti na faře v Morkovicích budou v sobotu 14.1. Tříkrálový 

koncert – v neděli 15. ledna 2017 v kostele v Morkovicích, učinkují žáci a učitelé ZUŠ. 

Farní ples bude 4. února 2017 v kulturním domě v Pačlavicích, prosím o příspěvky do 

tomboly. Kalendáře na tento rok za 55,-Kč jsou k zakoupení vzadu v kostele. V neděli 8.1. 

bude mít mše svaté v našich farnostech P. Jan Bleša 

 

Program adoračního dne ve farním kostele v  Pačlavicích ve čtvrtek 5. února 2017 

10:00 – zahájení adorace  

15:00 – společná modlitba korunky k Božímu milosrdenství 

17:00 - ukončení adorace - mše sv. ze Slavnosti Zjevení Páně 
Nejsvětější svátost bude vystavena celý den od 10:00 do 17:00, 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 
 

Sbírky v prosinci 2016 Morkovice Pačlavice Prasklice 

2. neděle adventní     4. 12.  4.282,- 2.920,- 800,- 

3. neděle adventní   11. 12.  4.516,- 2.669,- 480,- 

4. ne. adv. 18. 12.   SBÍRKA 7.990,- 6.080,- 1.280,- 

Štědrý den        24. 12.  6.297,- + 4.181,- 3.077,- 2.018,- 

Narození Páně  25. 12.  8.324,- 6.466,- 4.806,- 

Sv. Štěpán         26. 12.  --- 1.745,- + 1.000,- --- 

 

Irské novoroční přání: 

Abys zůstal ušetřen každého utrpení - to ti nepřeji, 

ani to, aby tvá další cesta byla samá růže 

a aby po tvé tváři neskanula žádná slza, abys nezakusil žádnou bolest.  

Vždyť slzy očišťují srdce, 

utrpení zušlechťuje, 

bolest a úzkost tě činí zralým. 

Mé přání tobě zní spíše takto: 

Kéž bys byl vděčný 

a navždy uchoval ve svém srdci vzpomínku na dobré věci, které tě v životě potkaly;  

abys vždy statečně obstál v každé zkoušce, i když tvrdě spočine na tvých ramenou kříž,  

aby Boží dary v tobě rostly a celý rok ti pomáhaly vnášet radost, pokoj, lásku a sílu v duše 

těch, k nimž tě pojí láska; 

abys měl vždy přítele, jež je opravdový a je hoden tvého přátelství, 

jenž ti dodá důvěry, když ti síly slábnou a chybí ti světlo; 

aby v radosti i bolesti provázel tě stále láskyplný úsměv a přítomnost toho, který se z lásky 

k nám stal Dítětem. 

Ochranu Panny Marie a Boží požehnání do 

nového roku 2017 vám přeje a vyprošuje       P. Jan 
 


