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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 24. PROSINCE 2017 
- ŠTĚDRÝ DEN - 

 

Vzdáváme ti díky, Pane celého světa a všech lidí, neboť v Ježíši, který jako dítě přišel 

na tuto zemi, aby nám předal tvé dary - pokoj, radost, spravedlnost a spásu - se zjevuje 

tvá láska ke všem lidem. Přestože to náš rozum nedokáže obsáhnout, chceme pochopit 

něco z tajemství vtěleného Slova, protože v něm můžeme číst tajemství člověka.   

 

 

1.čtení: Iz 9,1-3.5-6* Mnohokrát byla situace v Izraeli pouhou temnotou. Prorok ale 

vidí, že Bůh dává do této temnoty světlo.  

Žalm: 96* Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán 

2.čtení: Tit 2,11-14 * Příchod Krista má prostoupit všechny vztahy a celou existenci 

člověka. 

Evangelium – Lk 2,1-14 * Ježíš není pouhou ideou či mýtem, ale osobou, která 

vstupuje do našeho času a prostoru 

BOHOSLUŽBY OD 24. DO 31. PROSINCE 2017 
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 

pondělí 25. prosince 

SLAVNOST 
 NAROZENÍ PÁNĚ 

Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

8:00 
9:00 

10:30 
14:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za živou a + rodinu Jablůnkovu 
Te Deum a svátostné požehnání  

úterý 26. prosince 

sv. Štěpána 

 

Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 

8:00 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za přijatá dobrodiní 

středa 27. prosince 

sv. Jana, apoštola  

Morkovice 17:30 Za živou a + rodinu Okálovu 

čtvrtek 28. prosince 

sv. betlémských dětí  

Lhota 16:30 
 

Mše svatá 

pátek 29. prosince Morkovice 17:30 Za živou rodinu 

sobota 30. prosince Morkovice 8:00 Mše svatá 

neděle 31. prosince 

SVÁTEK SVATÉ 

RODINY 

Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

8:00 
9:00 

10:30 
19:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
Za rodiny z naší farnosti  
Te Deum a svátostné požehnání 

 

Ohlášky: Ve středu 27.12. bude při mši svaté žehnání vína. Po mši svaté vás zvu na 

faru na ochutnávku vína. Vánoční koncert pěveckého sboru CANTUS bude 

ve čtvrtek 28.12. v 17:00 v kostele v Morkovicích. Výtěžek bude určen na opravu 

věže našeho kostela. V neděli 31.12. bude při mši svaté obnova manželských slibů. V 

pondělí 1. ledna v 15:00 jste zvání na Křéby na zpívání koled a prosbu o požehnání do 
nového roku.. Požehnání koledníkům bude v pátek 5.1. při mši svaté v Morkovicích. 

V neděli 14. ledna 2018 V 15:00 bude v kostele v Morkovicích koncert ZUŠ. Děkuji 

vám všem, kteří jste vyzdobili kostely v našich farnostech k oslavě narození Krista a 

děkuji také vám, kteří jste se účastnili při liturgii zpěvem, hraním, službou u oltáře… 

Pán Bůh zaplať. Moc děkuji všem, kteří jste na Štědrý den připravili v Morkovicích 

před kostelem scénku z Betléma.  
 

Drahý Pane, v tomto čase dávání a přijímání 

přehlédnu snadno dary, které mi dáváš ty. 

 

Děkuji ti za místo, kde mohu bydlet,  

za oděv, jídlo a všechny dobré věci, 

které mi denně opatřuješ. 

 

Děkuji za lidi, které jsi postavil do mého života,  

kteří znají mé nedostatky,  

ale stále mne milují. 

 

Děkuji ti, že zůstáváš se mnou 

v nesnázích života a táhneš mne blíž k sobě.  

Děkuji za pokoj, který dáváš jedině ty. 

 

Nejvíc ze všeho ti děkuji, Pane, 

za to, že ses narodil pro mou záchranu. 

 

Děkuji ti, že moje budoucnost je ve tvých rukou. 

Děkuji ti, že jsi nadějí pro každého. 

Amen. 
 

Chceme-li vstoupit do betlémské jeskyně,  
kde se narodil Ježíš, je třeba se sklonit.  

Skloň se tedy, neboj se pokory, neboj se mírnosti.  
Naslouchej druhým, žij s nimi, buď pokorný a chovej se mírně, 

abys poznal hodnotu svou i druhých.  

 
Radostné a pokojné vánoční svátky  

vám přeje a vyprošuje       P. Jan 


