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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 10. PROSINCE 2017 
 

Úvod k Markově evangeliu je stručný a jde hned k věci, otevře téma veřejného vystoupení 

Ježíše. Jan Křtitel je v církvi po staletí velkým symbolem. Je prorok, který však patří ke 

Starému zákonu, alespoň do té míry, že také on „pouze“ očekává mesiáše. Plody jeho záchrany 

ještě nezažije. Přesto je jeho slovo stále platnou výzvou: „Připravte cestu Pánu.“ Jde o zásadní 

burcování: Pán přichází – dnes, teď, na toto místo… A jestliže k nám přichází Mesiáš, pak je 

nanejvýš moudré vydat se mu naproti. Jak v podmínkách dnešních dní, našeho běžného života 

vypadá toto „vydat se naproti“?  

 

1.čtení: Iz 40,1-5.9-11* Izraelité jsou zdecimovaní v Babylonském zajetí daleko od domova, 

který je v troskách. Bůh se skrze proroka pokusí vykreslit skleslým Izraelitům záchranu. 

Žalm: 85* Pane, ukaž nám své milosrdenství! 

2.čtení: 2 Petr 3,8-14* Přes dobovou představu světa zaznívá podstatné: Pán přijde a my ho 

máme přivítat do připraveného domu svého „já“. 

Evangelium – Mk 1,1-8* Jan Křtitel je vylíčen jako nevšední, strhující postava. Vše se 

odehrává kolem roku 30, kdy je zem ovládána Římany. Je to čas nabitý očekáváním příchodu 

mesiáše. 

BOHOSLUŽBY OD 10. DO 17. PROSINCE 2017 
2.NEDĚLE 

ADVENTÍ 

10. prosince 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + Jaroslava Navrátila 

pondělí 11. prosince 

 

Pačlavice 
Morkovice 

9:30 
17:30 

Mše svatá (domov důchodců) 
Za+Leopoldu Najmanovu,manžela a 3syny  

úterý 12. prosince 

P. Marie Guadalupské 

Morkovice 
Prasklice 

6:45 
17:00 

Za+Ladislava Hromádku, rodiče a bratry 
Mše svatá 

středa 13. prosince  

sv. Lucie 

Morkovice  17:30 Za Věrnost ve víře svých kmotřenců 

čtvrtek 14. prosince  

sv. Jan od Kříže 

Morkovice 
Pačlavice 

6:45 
17:00 

Za živou a + rodinu Bilíkovu a Novotnou 
Mše svatá 

pátek 15. prosince 
 

Morkovice 17:30 
 

Na poděkování, Boží pomoc a ochranu 
P. Marie  

sobota 16. prosince Morkovice 7:00 Za + Boženu Jančkovu a živou rodinu 

3.NEDĚLE 

ADVENTÍ 

17. prosince 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
13:30 
15:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + rodiče Štěpánkovy, bratra a DO 
svatá zpověď 
svatá zpověď 

 

 

Ohlášky: Dnes v neděli 10.12. je v 17:00 setkání biřmovanců na faře v Morkovicích. 
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. V pondělí po mši svaté budu na faře 

zapisovat intence na mše svaté na další půlrok. Kdo by z nemocných a starších chtěl, 

abych je navštívil, nahlaste se v sakristii a nebo na faře, v pátek dopoledne bych přišel. 

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).  

 

 

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. V 

ÚTERÝ 19.12. - Prasklice od 16:30 P. Jan Ston Využijte této příležitosti ke svátosti 

smíření za účasti více zpovědníků.  
 

Adventní doba je jako jaro v přírodě, 

kdy se vše obnovuje, vše je svěží a zdravé. 

Tak v nás má advent také působit: 

obnovit nás a uzdravit, abychom byli schopni přijmout 

Krista, 

ať k nám přijde v jakékoli podobě. 

  

O Vánocích přichází jako malé dítě, 

maličké a bezmocné, odkázané na svou matku 

a na vše, co může mateřská láska dát. 

Učme se od Ježíše a Marie! 

Chceme-li opravdu, aby nás Bůh naplnil, 

pak se musíme pokorou vyprázdnit ode všeho, co je v nás sobecké. (Matka Tereza) 

 

Vánoční 
bohoslužby 

neděle 
24. 12. 

pondělí 
25. 12. 

úterý 
26. 12. 

neděle 
31. 12. 

pondělí 
1. 1. 

Morkovice 15:00 
22:30 

10:30 10:30 10:30 10:30 

Pačlavice 21:30 9:00 9:00 9:00 9:00 

Prasklice 20:30 8:00 8:00 7:30 17:00 
 

12.12. Panny Marie Guadalupské 

Tato památka obrací naši pozornost ke znamením daným 

Pannou Marií v Mexiku, kde svým zjevením podpořila misijní 

činnost a mnoho lidí přivedla od pohanství ke Kristu. P. Maria 

se zjevila Janovi Didakovi a 12. 12. 1531 mu předala znamení 

pro biskupa – podivuhodný obraz,  který se stal znamením pro 

celý svět.. Panna Marie Guadalupská je patronkou Ameriky, 

ochránkyní Mexika, Aztéků a obecně indiánů.     


