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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 17. PROSINCE 2017 
 

Tuto neděli máme před očima postavu Jana Křtitele. Na první pohled je to velmi drsný člověk, 

žijící poustevnickým stylem života. Ale nejde jen o jeho pokoru a plnou podřízenost úkolu, 

který přijal. Jde o vlastní zvěst, kterou přináší. Evangelista hned následující verš po úryvku, 

který jsme četli, říká: Druhého dne spatřil Ježíše… a řekl: „Hle Beránek Boží, který snímá 

hříchy světa“ (Jan 1,29). Bůh skrze postavu nepřehlédnutelného Jana připravuje lid na příchod 

záchrany. Bůh nezapomněl, neopustil, není plný hněvu a výčitek. Je připraven nás zachránit. 

Přes množství starostí běžného dne můžeme, vidět radost z Boha, který na nás nezapomněl. Ví 

o nás a přichází, aby byl s námi.  

 

1.čtení: Iz 61,1-2a.10-11* Hospodin ujišťuje svůj lid, že ho zachrání. A nyní vystupuje na 

scénu služebník, který vyhlašuje svobodu. 

Žalm: Lk1* Můj duch jásá v mém Bohu! 

2.čtení: 1 Sol 5,16-24* Svatý Pavel zakončuje zřejmě vůbec nejstarší list Nového zákona 

několika povzbuzeními. 

Evangelium – J1,6-8.19-28* Úryvek je složen z části Janova prologu a úvodního textu o 

Janu Křtiteli, který potvrzuje očekávání, že se Mesiáš blíží. 

BOHOSLUŽBY OD 17. DO 24. PROSINCE 2017 
3.NEDĚLE 

ADVENTÍ 

17. prosince 
- GAUDETE - 

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 

pondělí 18. prosince Morkovice 17:30 Za+Stanislava Broskvu,manželku,rodiče,DO  

úterý 19. prosince 

 

Morkovice 
Prasklice 
Prasklice 

6:45 
16:30 
17:30 

NaPoděk.zaDarŽivota Spros.oBPproManžela 

svatá zpověď 
Mše svatá 

středa 20. prosince  --- ---  

čtvrtek 21. prosince  

 

Morkovice 
Pačlavice 

6:45 
17:00 

Za + rod. Rektoříkovu a Nezdařilovu 
Mše svatá 

pátek 22. prosince Morkovice 17:30 Za + Ludmilu Marečkovu, dcery a DO  
sobota 23. prosince Prasklice 

Pačlavice 
Morkovice 

16:00 
17:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + Oldřicha Blešu, manželku a živ. rod. 

4.neděle adventní 

24. prosince 

ŠTĚDRÝ DEN 

Morkovice 
Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

15:00 
20:30 
21:30 
22:30 

Na poděk. za dar života a víry pro r. Šreflovu 
Mše svatá 
Mše svatá 
Za živé a +  obyvatela Morkovic  

 

 

Ohlášky: Dnes je v Pačlavicích a Morkovicích předvánoční svatá zpověď. Roráty jsou 

v Morkovicích v úterý a čtvrtek v 6:45. Po mši svaté jste zváni na faru na snídani. Děti 

mají vzadu na nástěnce adventní úkol – za každou mši svatou si nalepit na oblohu jednu 

hvězdičku. Mše svaté v sobotu 23.12. budou s nedělní platností. Příští neděli 24.12. po 

odpolední mši svaté bude před kostel scénka z Betléma. Na faře si vyzvedněte knížky, 

které jste si objednali na duchovní obnově v Pačlavicích. 

 

Svatý Otec dnes 17. prosince slaví 81. narozeniny - Původním jménem Jorge Mario 

Bergoglio se narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires jako nejstarší z pěti dětí. Po 

maturitě na chemické průmyslovce pracoval nějaký čas jako dělník. V roce 1958 vstoupil 

do Tovaryšstva Ježíšova (jezuité). V letech 1964 až 1966 vyučoval literaturu a psychologii 

. 13. prosince 1969 byl vysvěcen na kněze. V roce 1992 jej papež Jan Pavel II. jmenoval 

pomocným biskupem v Buenos Aires.  3. června 1997 byl jmenován arcibiskupem v 

Buenos Aires. 13. 3. 2013 byl zvolen papežem a přijal jméno František. 
 

 

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.  
 

. 

3. neděle adventní -  zvláštní postavení mezi 

jednotlivými dny Adventu má třetí neděle adventní, 

zvaná „Gaudete“ podle vstupní antifony „Radujte se 

stále v Pánu“. Tato neděle je jakoby vyňata z 

vážnějšího adventního rázu, přibližuje nás na chvíli k 

vánoční radosti. Staví nám před oči náš cíl, aby nás 

povzbudila a posílila ve vytrvalosti. Radostný ráz této 

neděle vyjadřuje také možnost použití růžové 

liturgické barvy. 
 

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 
 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 

– si budete moci vzít domů 

v sobotu a v neděli po mši svaté 

v kostele v Morkovicích. 


