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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 25. LISTOPADU  2018 
 

 

Počty katolíků v Evropě, zvláště těch, kteří přicházejí pravidelně na bohoslužby, klesají. A 

tak se nám snadno může zdát, že to s vítězstvím Krista není žádná sláva. Znamená to však, 

že Kristus prohrál? Odpověď je nasnadě. Pojetí zápasu je zcela mimo! Ježíš s nikým 

nebojuje a nikdy neusiloval o politické vítězství. Jeho záchrana přesahuje, jak ukazuje 

dnešní evangelium, politické uspořádání či konkrétní vůdčí elitu. Boží království nestojí na 

politice, armádě či bohatství, ale na všemohoucím Bohu a jeho odvěkém záměru se 

stvořením. On, Stvořitel, daroval život, on, Vykupitel, nabídl cestu záchrany, když člověk 

selhal. On, Král králů, přijde na konci věků uzavřít a naplnit projekt stvoření tak, aby 

všichni, kdo Krista přijali, mohli přebývat v hlubokém milujícím vztahu s Bohem.  

 

1. čt. – Dan 7,13-14* Vítězství bude náležet právě tajemné postavě Syna člověka, v němž 

až křesťanská tradice vidí Mesiáše.  

Žalm 93 * odp. Hospodin kraluje, oděl se velebností. 

2. čt. - Zj 1,5-8* Kniha Zjevení je pojata jako dopis. A tento dopis je psán jako povzbuzení 

pronásledovaným křesťanům: Ježíš přes všechno pronásledování zvítězil. Nebojte se! 

Evangelium - Jan 18,33b-37* Janovo vyprávění o umučení a smrti Ježíše je laděno ve 

stylu intronizace - uvedení Ježíše na trůn.V samotném středu stojí Pilátova otázka: „Ty jsi 

židovský král?“ 

 

BOHOSLUŽBY OD 25. DO 2. PROSINCE 2018 
25. listopadu 

SLAVNOST JEŽÍŠE 
 KRISTA KRÁLE 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
14:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděk.za 60a40 let společného života 
svátostné požehnání 

pondělí 26. listopadu Morkovice 17:30 Za+Rudolfa Malého, manželku a živ. rod. 

úterý 27. listopadu --- ---  
středa 28. listopadu 

 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za + Jana Romana, živou rosinu a DO 

čtvrtek 29. listopadu Morkovice 18:00 adorace 

pátek 30. listopadu 
sv. Ondřeje, apoštola 

Morkovice 17:30 
 

Za živou a + rodinu Novákovu a DO 

sobota 1. prosince 

 

Morkovice 
 

8:00 
 

Za + Slávka Štěpánka, bratra, rodiče a 
živou rodinu 

1.NEDĚLE 

ADVENTÍ 

2. prosince 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Mše svatá 
Za farnost 
Na poděkování za 30 let společného 
života s prosbou o Boží pomoc 

 

 

PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ  DUCHOVNÍ OBNOVU 
v sobotu 8. 12. 2018 od 9:00 v sále hasičárny v MORKOVICÍCH + poplatek 150,-  

 

Jméno..............................................................Adresa............................................ 
 

Ohlášky: Příští neděli vstoupíme do doby adventní – na začátku mše svaté bude žehnání 

adventních věnců. Blíží konec církevního roku a tak vás chceme pozvat na faru 

v Morkovicích v sobotu 1.12. na CÍRKEVNÍ SILVESTR – pro děti od 15:00 hod. a pro 

dospělé od 20:00 hod. V neděli 2.12. 2018 v 15:00 bude v kostele Počenicích ADVENTNÍ 

BENEFIČNÍ KONCERT, učinkuje Aeternum chór, výtěžek bude věnován na opravu 

varhan. ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA v sobotu 8. 12. 2018 v Morkovicích v sále 

hasičárny. Obnovu povede P. Mgr. Marek Franciszek Jarosz, farář z Kvasic. Přihlaste se 

v sakristii a nebo u paní Gremlicové. Na duchoní obnově bude možnost objednat si knihy 

z prodejny Ave. 1.-3. května 2019 bych chtěl naplánovat pouť autobusem do Litoměřic a 

Severních Čech, cena by bylo kolem 2.400,- Prosím zapište se v sakristii, kdo by jste měli 

předběžně zájem.  

Červená středa (#RedWednesday) - 28. listopadu chceme myslet na pronásledované pro 

víru z celého světa. Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo. Iniciativa 

chce propagovat víru a toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi 

pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. 

Ruda barva má symbolizovat mučednictví a utrpení.  
 

NEBESKÝ KRÁLI, KTERÝ JSI VŠUDE PŘÍTOMEN 

A VŠECHNO NAPLŇUJEŠ, POKLADE VŠEHO DOBRA 

A PRAMENI ŽIVOTA, PŘIJĎ, PŘEBÝVEJ V NÁS, 

OČISŤ NÁS A SPAS NÁS. TY, KTERÝ JSI DOBRÝ. 

PŘIJĎ KRÁLOVSTVÍ TVÉ ! 
 

Oprava věže:  věž kostela již je opět na svém místě. Do půlky prosince by oprava 

měla byt dokončena. Děkuji za modlitby i za finanční dary.  

Číslo účtu farnosti Morkovice: 207547249/0300 

 
Římskokatolická farnost Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

zvou na adventní duchovní obnovu - v sobotu 8. prosince 2018 

s P. Mgr. Markem Francziskem Jaroszem, 

 farářem v Kvasicích   

Téma: MARIA - HVĚZDA MOŘSKÁ 
Program v sále hasičárny v Morkovicích: 

9:00    I. přednáška + rozjímání 

10:30  II. přednáška + rozjímání 

12:00 oběd, přestávka  

13:00 III. přednáška + rozjímání 

Program v kostele v Morkovicích: 

14:30 adorace, příležitost ke svátosti smíření 

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství a mše svatá  
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