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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 26. LISTOPADU 2017 
 

Scéna z evangelia vyvolává mnoho představ: Kolikrát v životě jsme něco přehlédli, 

nezaznamenali… a co když opomenutým byl právě Pán? Projdeme i my přísným soudem? 

Tento Pán z evangelia je současně i pravý pastýř, na kterého po staletí Izrael čeká. Ježíš je Bůh, 

který se sklání k člověku, aby ho zachránil a přivedl do blízkosti milujícího Otce! V Boží 

blízkosti však nemůže existovat žádné zlo, hřích, neláska. Proto neobstojí „ti po levici“. To 

nejsou slabí lidé, kteří se někde zmýlili či ve slabosti chybili! Zde jde o ty, kteří odmítli milovat 

blízké, kteří žijí pro sebe a nikoli pro druhé, jejichž cílem je v posledku smrt. Proto je smrt jako 

poslední položena pod nohy Králi života.  

 

1.čtení: Ez 34,11-12.15-17* Bůh vyhlašuje milost - 34. kapitola kritizuje špatné pastýře, kteří 

místo ovcí pásli sebe. Proto se Hospodin sám stane pastýřem lidu… 

Žalm: 23* Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám. 

2.čtení: 1 Kor 15,20-26.28* Svatý Pavel vysvětluje téma posledního soudu. Tato slova lze číst 

nejen jako věcný popis událostí konce světa, ale i jako velkolepý obraz Božího vítězství. 

Evangelium – Mt 25,31-46* Podobenství odpovídá na zásadní otázku, podle čeho budeme 

souzeni na konci života. Opakování příkladů vlastního nasazení zvyšuje důstojnost a závažnost 

celé scény. 

BOHOSLUŽBY OD 26. LISTOPADU DO 3. PROSINCE 2017 
26. listopadu 

SLAVNOST 
 KRISTA KRÁLE  

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
14:30 

Za farnost 
Mše svatá 
Za živou a + rodinu Juřenovu 
svátostné požehnání 

pondělí 27. listopadu 

 

Morkovice 17:30 Za + Vladimíra Jablůnku, s prosbou o 
požehnání pro živou rodinu 

úterý 28. listopadu Morkovice 17:30 Za + Ludvíka Najmana, manžela a DO 
středa 29. listopadu --- ---  

čtvrtek 30. listopadu  

sv. Ondřeje 

Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 1. prosince 
1. pátek v měsíci 

Morkovice 
Morkovice 

16:30 
17:30 

Svátost smíření 
Za Boží požehnání a ochranu P. Marie  
pro rodinu Kopečnou  

sobota 2. prosince 
1. sobota v měsíci 

Pačlavice 
Pačlavice 

14:30 
15:30 

adorace 
Mše svatá za farnost 

1.NEDĚLE 

ADVENTÍ 

3. prosince 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděk. za Boží milosti a ochranu P.M. 

 

 
 

PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ  DUCHOVNÍ OBNOVU 

v sobotu 2. 12. 2017 od 9:00 v KD v Pačlavicích + poplatek 150,-  

 

Jméno..............................................................Adresa............................................ 

 

Ohlášky: V pátek navštívím nemocné. Přihlásit se na adventní duchovní obnovu 

můžete u paní Gremlicové nebo v sakristii. Pro biřmovance je duchovní obnova 

součástí přípravy na biřmování. Na duchoní obnově v Pačlavicích bude možnost 

objednat si knihy z prodejny Ave. Prosím o napečení cukroví ke kavě. Příští neděli 

3.12. po mši svaté v Morkovicích by měl přijít svatý Mikuláš. V zadu na stolku jsou 

kalendáře – cena 60,-Kč.  Pro mládež  – každý pátek po mši svaté je na faře 

v Morkovicích setkání (od 5. třídy). Příští neděli vstoupíme do doby adventní – na 

začátku mše svaté bude žehnání adventních věnců. 

--------------------------------------------------------------------------------- 
Římskokatolická farnost Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

zvou na adventní duchovní obnovu 

s trvalým jáhnem Mgr. Janem Špilarem  - v sobotu 2. prosince 2017 

Téma: Dítě Ježíš v nás – o vztazích v rodinách 
Program v KD v Pačlavicích: 

9:00    I. přednáška + rozjímání 

10:30  II. přednáška + rozjímání 

12:00 oběd, přestávka 

13:00 III. přednáška + rozjímání 

Program v kostele v Pačlavicích: 

14:30 adorace, Korunka k Božímu milosrdenství,  

               příležitost ke svátosti smíření 

15:30 mše svatá v kostele v Pačlavicích 

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

 

Ježíš není králem na způsob tohoto světa: pro něho kralovat 

neznamená rozkazovat, nýbrž poslouchat Otce, odevzdávat 

se Mu, aby se naplnil Jeho plán lásky a spásy. On je vskutku 

„veliký pastýř ovcí a strážce našich duší“ 

Evangelium nám říká, co žádá Ježíšovo kralování od každého 

z nás, připomíná nám, že blízkost a něha jsou pravidlem 

života také pro nás a podle toho budeme souzeni.  

Naším soudním protokolem bude velké podobenství o 

posledním soudu. Spása nezačíná vyznáním Kristovy 

královské hodnosti, nýbrž napodobováním skutků 

milosrdenství, jimiž On své království uskutečnil. Na 

sklonku života budeme souzeni podle lásky, podle blízkosti a 

něhy projevené druhým. Na tom závisí, zda vstoupíme či 

nikoliv do Božího království, tedy naše zařazení na jednu či 

druhou stranu. 
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