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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

SVÁTEK KŘTU PÁNĚ 7. LEDNA  2018 
 

 

Křest Páně není totožný se křtem, jak ho později chápe křesťanství. K Janu Křtiteli 

přicházejí pokorní lidé, vědomi si svého hříchu a symbolicky se nechávají omýt vodou. 

Křest pro křesťany je především obmytím od dědičné viny a je to reálné odstranění této 

překážky. Ježíš ze sebe nesmývá žádnou vinu. On přišel, aby vzal náš hřích na sebe. A 

když toto své rozhodnutí ukázal (Jan Křtitel přesně vystihuje, že Ježíš není pokřtěn ve 

stejném významu jako ostatní lidé), zjevuje se celá Nejsvětější Trojice, protože na záchraně 

člověka se podílí všechny tři osoby Trojice. Znamená to, že naplno začal Boží projekt 

záchrany.  

 

 

1.čtení: Iz 42,1-4.6-7 Text vznikl v 6. stol. př. Kr., v době největšího útlaku v babylonském 

zajetí a právě zde Bůh zaslibuje „Služebníka“, který Izrael zachrání.  

Žalm: 29* Pán dá požehnání a pokoj svému lidu.  

2.čtení: Sk 10,34-38 * Když Petr vidí, že Bůh jedná v srdci pohanského setníka Kornelia a 

jeho rodiny,  plný radosti vypráví, jak to všechno s Ježíšem začalo… 

Evangelium – Mk 1,6b-11 * Křest v Jordánu je zásadním znamením Ježíšovy mise. Zde 

Ježíš symbolicky bere hříchy lidí na sebe z vody Jordánu, kde je stejně symbolicky 

zanechávali Janovi kajícníci. 

 

BOHOSLUŽBY OD 7. DO 14. LEDNA  2018 
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 

úterý 8. ledna Morkovice 17:30 Za Boží požeh. pro živ. a + rodinu Vrbovu 

úterý 9. ledna --- ---  
středa 10. ledna Pačlavice 

Morkovice 
9:30 

17:30 
Mše svatá (domov důchodců) 
Na poděk. P. Bohu za přijatá dobrodiní 

čtvrtek 11. ledna Pačlavice 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace 

pátek 12. ledna  Morkovice 17:30 Za dar zdraví Boží pož. a ocharnu P. M. 

sobota 13. ledna 

památka Panny Marie 

Morkovice 8:00 Mše svatá 

2. neděle v mezidobí 

14. ledna  
Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá  
Mše svatá 
Za+ Pavla Koňarika, rodiče, sourozence 

a živ. rodinu  

 

Ohlášky: Setkání farní rady – příprava farního plesu – bude ve čtvrtek 11.1. v 19:30 

na faře v Morkovicích. V sobotu 13.1. ve 14:30 budou na faře v Morkovicích HRY 

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

Dobrovolným vstupným přispějete na opravu věže v Morkovicích.  V neděli 14.1. 
bude v 17:00 setkání biřmovanců na faře v Morkovicích. Farní ples bude v sobotu 3. 

února 2017 v kulturním domě v Pačlavicích. Prosim, aby jste mysleli na dary do 

tomboly. 
Výzva otce arcibiskupa Jana Graubnera 

 „Prosím, aby se před prezidentskými volbami, a v budoucnosti před každými volbami, ve 

všech farnostech konala hodinová adorace. Prosme proto za voliče, aby zodpovědně 

hledali vhodné kandidáty schopné přijímat od Boha povolání k vládě. Prosme i za ty, kteří 

budou zvoleni, aby svůj úřad chápali jako službu lidem a veřejnému dobru a aby věděli, že 

se budou za svou službu zodpovídat nejen voličům a před dějinami, ale i před Bohem.“ 

 

Sbírky v prosinci 2017 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 3. 12.  5.488,- 4.394,- 990,- 

neděle  10. 12.  4.799,- 2.066,- 560,- 

ne.děle 17. 12. 10.945,- 3.510,- 1.040,- 

sobota 23. 12. 2.218,- 1.140,- 641,- 

Štědrý den        24. 12.  7.441,- + 4749,- 3.128,- 2.163,- 

Narození Páně  25. 12.  7.354,- 4.281,- 1.300,- 

Sv. Štěpán         26. 12.  --- Lh.1.042,-   1.420,- --- 

Neděle - Sv. Rodina   31. 12.  5.150,- 3.137,- 1.145,- 

 

Výzva České biskupské konference k nadcházejícím prezidentským volbám 

 

Milí přátelé, sestry a bratři, 

jsme na začátku roku 2018, kdy si nejen připomínáme sté výročí obnovení naší 

státnosti a suverenity, ale budeme taktéž několikrát jako voliči rozhodovat 

o budoucnosti naší vlasti. 

Poprvé to bude již 12. a 13. ledna 2018, kdy proběhne volba prezidenta České 

republiky. Prosíme, přijďte k volbám. Volte po zralé úvaze, neboť toto rozhodnutí nás 

všech má v demokratické společnosti skutečně význam a ovlivní další směřování naší 

země. 

Podpořte toho z nabízených kandidátů, který bude ctít význam křesťanských hodnot 

pro společnost a vážit si pravdy i lásky k druhému člověku; podpoří slušnost ve 

veřejném životě, stabilitu rodiny či ochranu lidského života ve všech jeho fázích. 

Jako věřící neváhejme tuto důležitou událost naší země provázet modlitbou. Nechť 

jsme při výběru kandidátů otevření Božímu vedení a ve svých přímluvách stále 

pamatujeme na politiky či veřejně činné osobnosti, kteří mají odpovědnost za 

rozhodování nejen v těžkých pracovních situacích, ale i ve svém osobním životě. 

Věříme, že víra v dobrou budoucnost je nadějí pro nás všechny. A jelikož jsme před 28 

lety získali mnoho dobrého i díky naší patronce sv. Anežce České, prosíme také dnes: 

svatá Anežko, stůj při nás v době rozhodování. 

Vaši čeští a moravští biskupové 


