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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 3. PROSINCE 2017 
 

Proč Ježíš volá po bdění? Jeho výzva je poukazem na pozornost, kterou nesmíme ztratit. 

Množství úkolů a podnětů, které přináší běžný život, spolu se snahou využít aktivně 

odpočinek, velmi snadno odvádí pozornost od závažných témat, jako je věčnost, smysl 

života, orientace na základní hodnoty,… Víra nás vede k vědomí Božího vítězství a tedy i 

pokoje, jestliže vydáváme svůj život do Boží náruče, učíme se žít v souladu s Bohem a Bůh 

pro nás není prázdnou skutečností. Kristovo „bděte“ je radostné nasměrování našich 

vlastních kroků tak, aby šlapaly stejným směrem, kterým kráčí Pán.  

 

1.čtení: Iz 63,16b-17.19b; 64,2b-7* Po Babylonském zajetí se mohli Izraelité vrátit domů 

(po roce 539 př. Kr.). Ale lidé přišli do zničené země. Prorok Izaiáš přesvědčuje lid, že Bůh 

ho neopustil. Ba naopak! 

Žalm: 80* Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. 

2.čtení: 1 Kor 1,3-9* List Korinťanům je odpovědí na jiný dopis, v němž křesťané položili 

Pavlovi řadu nesnadných a konfliktních témat. Čteme úvodní slova Pavlova dopisu.  

Evangelium – Mk 13,33-37* Vrcholným bodem tohoto textu je svěření moci jednotlivým 

služebníkům, a tedy i nám. „Bděte“ zaznívá v atmosféře bolestného loučení, ale i velké 

naděje, že neztratíme Ježíšův odkaz. 

 

BOHOSLUŽBY OD 3. DO 10. PROSINCE 2017 
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. 

pondělí 4. prosince 

sv. Barbory 

Morkovice 17:30 Za živou a + rodinu Přikrylovu 

úterý 5. prosince Morkovice 6:45 RORÁTA – Za farnost 
středa 6. prosince  

sv. Mikuláše 

Morkovice 17:30 Za + Aloise Krejčího, dvoje + rodiče a 
živou rodinu 

čtvrtek 7. prosince  

sv. Ambrože 

Morkovice 
Prasklice 

6:45 
17:00 

RORÁTY - Mše svatá 
Mše svatá 

pátek 8. prosince 
Neposkvrněné početí 

Panny Marie 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za + Františka Jablůnku aza živou a + 
rodinu  

sobota 9. prosince Morkovice 7:00 Na poděkování za dar života pro Lucii 

2.NEDĚLE 

ADVENTÍ 

10. prosince 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + Jaroslava Navrátila. 

 

 

Ohlášky: Dnes po mši svaté v Morkovicích příjde sv. Mikuláš. Roráty jsou 

v Morkovicích v úterý a čtvrtek v 6:45 a  v sobotu v 7:00. Po mši svaté jste zváni na faru 

na snídani. Nezapomeňte si lampičky. Děti mají vzadu na nástěnce adventní úkol – za 

každou mši svatou si nalepit na oblohu jednu hvězdičku. Vzadu na stolku jsou kalendáře 

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

setkání (od 5. třídy). Záložka do knihy, na které je text z Bible na každý den adventu. 

Úkol pro děti na každý den adventu. Duchovní obnova s biskupem Mons. Josefem 

Nuzíkem se koná v Kroměříži na AG v sobotu 9. prosince, přihlašovat se můžou na 

stránkách www.duchovniobnova.cz do středy. Děkuji všem, kteří jste pomohli 

s přípravou a organizací duchovní obnovy v Pačlavicích.  

 

 

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI - V NEDĚLI 17. PROSINCE – V Pačlavicích 

od 13:30 do 14:30 P.Jaroslav Štancl, P. Jan Ston. V Morkovicích v 15:00 Zpovědníci: 

P. Vít Hlavica, P. Josef Lambor, P. Iosif Altnman, P. Jan Kulíšek, P. Jan Ston. VE 

STŘEDU 20.12. - Prasklice od 16:30 P. Jan Ston Využijte této příležitosti ke svátosti 

smíření za účasti více zpovědníků.  

 

"Adventus" znamená příchod 
Doba přípravy na Vánoce se nazývá "ADVENT". 

Toto označení pochází z latinského slova 

"adventus", což znamená příchod. Myslí se zde na 

příchod Vykupitele Ježíše Krista. Datum 1. 

adventní neděle 2017 připadá na neděli 3.12.2017. 

Datum první adventní neděle je pohyblivé. Je to 

proto, že poslední adventní neděle - čtvrtá - 

připadá vždy na neděli před 25. prosincem. Někdy 

se proto stává, že poslední adventní neděle může 

připadnout i na Štědrý den. V takovém roce trvá 

advent vlastně jen tři týdny, i když má čtyři adventní neděle. Adventní doba naštěstí 

není pouze časem horečných nákupů. Má především svůj duchovní obsah. A tím je 

nejen příprava na Vánoce! Vyzývá nás k setkávání se s Kristem v našem každodenním 

životě a připravuje nás na jeho slavný druhý příchod. 

V biblické knize Zjevení svatého Jana říká Ježíš: "Hle, stojím u dveří a klepu. Kdo 

uslyší můj hlas a otevře dveře, k tomu vejdu a budu jíst - já u něho a on u mě" (Zj 

3,20). Tyto dveře našeho srdce mají jen jednu kliku - zevnitř. Kristus je ani nevylomí, 

ani nevypáčí. Zevnitř je můžeme otevřít jen my... 
 

Sbírky v listopadu 2017 Morkovice Pačlavice Prasklice 

sbírka  na charitu 5.11. 10.345,- 4.007,- 1.050,- 

neděle 12. 11. 5.325,- Lh – 650,-  2.970,-  782,- 

sbírka na farnost 19. 11. 11.750,- 3.755,- 6.650,- 

neděle 26. 11. 4.900,- 2.800,- 940,- 

 

 

http://www.duchovniobnova.cz/


 


