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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

SVÁTEK SVATÉ RODINY 31. PROSINCE 2017 
 

 

události spojené s příchodem Panny Marie do chrámu svědčí o tom, že Bůh neponechal Marii a 

Josefa jen jejich vlastnímu úsilí o výchovu maličkého dítěte. Bůh jde s nimi, provází je. I my 

můžeme mnoho skutečností ze života víry naší a našich blízkých objevit až v průběhu let. Tento 

den je výzvou k odvaze nabídnout Bohu život svůj i naší rodiny. Oběť je zároveň prosbou o 

požehnání, ochranu, provázení a naplnění láskou.   

1.čtení: Sir 3,3-7.14-17a (řec. 2-6.12-14)* kniha vznikla jako soubor rad mladému muži 

připravujícímu se na život, náš text je zaměřen na stárnoucí rodiče.  

Žalm: 128* Blaze každému, kdo se bojí Hospodina 

2.čtení: Kol 3,12-21* křesťané jednají novým způsobem. Výzva k jednotlivým členům rodiny 

je spíše letmým povzbuzením. 
Evangelium – Lk 2,22-40* Požadavky Tóry - matka byla po čtyřiceti dnech od porodu syna 

rituálně očištěna tím, že přinese do Jeruzalémského chrámu oběť. Zároveň každý prvorozený 

chlapec byl zasvěcen Bohu. 

BOHOSLUŽBY OD 31. PROSINCE 2017 DO 7. LEDNA 2018 
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 

pondělí 1. ledna 2018 

MATKY BOŽÍ  
PANNY MARIE 

Pačlavice 
Morkovice 
Křéby  
Prasklice 

9:00 
10:30 
15:00 
17:00 

Mše svatá 
Za požeh.a ochranu Boží do nového roku 
Korunka k BM, koledy,  požehnání  
Mše svatá 

úterý 2. ledna 

sv. Bazila a Řehoře 

--- ---  
 

středa 3. ledna 

Největ. Jména JEŽÍŠ 

Morkovice 17:30 Za + Jana Hrabánka, otce a bratry 

čtvrtek 4. ledna Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
adorace 

pátek 5. ledna  

adorační den 

 v Pačlavicích 

Pačlavice 
Pačlavice 
Morkovice 

10:00 
17:00 
18:00 

Zahájení adorace 
Za farnost 
Na poděkování Bohu za společný život 

sobota 6. ledna 

SLAVNOST 

ZJEVENÍ PÁNĚ 

Morkovice 
Morkovice 

7:30 
8:00 

modlitba růžence 
Mše svatá 

neděle 7. ledna 
SVÁTEK  

KŘTU PÁNĚ 

Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
za + Oldřicha Churého, rodiče a DO  

 

Ohlášky: Dnes 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 sobotu 6.ledna budou chodit koledníci při Tříkrálové sbírce.  Žehnání vody, kadidla 

a křídy bude při mši svaté v Pačlavicích v pátek, v Morkovicích v sobotu a 

v Prasklicích v neděli. Při benefičním koncertě pěveckého sboru Cantus jste na opravu 

věže kostela v Morkovicích přispěli částkou 7.000,-Kč. Všem dárcům Pánbůh zaplať. 

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

Farní ples bude v sobotu 3. února 2017 v kulturním domě v Pačlavicích. Už teď vás 

chci pozvat a také poprosit o dary do tomboly. 
 

Program adoračního dne ve farním kostele  

v Pačlavicích v pátek 5. ledna 2018 

10:00 – zahájení adorace  

15:00 – společná modlitba korunky k Božímu 

milosrdenství 

17:00 - ukončení adorace - mše sv. ze Slavnosti 

Zjevení Páně 
Nejsvětější svátost bude vystavena celý den od 

10:00 do 17:00, je třeba se zapsat na služby po 

hodinách. Rozpis bude připraven v sakristii. Stálá 

adorace v diecézi má přispět k Boží oslavě a 

vyprosit nám mnoho milostí potřebných k duchovní 

obnově našich farností, diecéze a společnosti 

 
Poselství Sv. otce Františka k 51. Světovému dni míru 1. 1.  2018 (1. odstavec) 

Migranti a uprchlíci: muži a ženy hledající mír 
 

1. Mírové přání 

Mír všem lidem a všem národům země! Pokoj, který andělé zvěstují pastýřům o vánoční noci, 

je velikou touhou všech lidí i všech národů, především těch, které už déle pociťují jeho 

nedostatek. Mezi těmi, jež nosím ve své mysli a za něž se modlím, chci znovu připomenout 

oněch více než dvě stě padesát milionů migrantů ve světě, z nichž dvacet dva a půl milionu 

jsou uprchlíci. Jsou to – jak prohlašoval můj milovaný předchůdce Benedikt XVI. – „muži, 

ženy, děti, mladí i staří hledající místo pro život v míru“. Proto, aby ho našli, jsou mnozí z nich 

připraveni riskovat život na cestě, která je v mnoha případech dlouhá a nebezpečná, musí 

podstupovat námahu a utrpení, čelit plotům a zdem postaveným ve snaze zabránit jim 

v dosažení jejich cíle. 

V duchu milosrdenství objímáme všechny ty, kdo jsou na útěku před válkou a hladem anebo 

jsou nuceni opustit své země kvůli diskriminaci, pronásledování, chudobě a zničenému 

životnímu prostředí. 
 

Ochranu Panny Marie a Boží požehnání do 

nového roku 2018 vám přeje a vyprošuje       P. Jan 
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