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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

1. NEDĚLE ADVENTNÍ 2. PROSINCE  2018 
 

 

Slavení Vánoc, na které se připravujeme, je připomínkou začátku Ježíšovy záchrany. Jeho 

druhý příchod je synonymum konce světa. Obě skutečnosti spolu úzce souvisí! Ježíš přišel 

proto, aby každý člověk mohl přijít k Bohu na konci své pouti! Ba co více, aby celý svět mohl 

přes veškeré zasažení zlem být proměněn k oslavě Boží. Ježíš nepotřebuje lidi vyděsit. Ale 

touží ukázat, jak zásadní věci se pod rouškou obyčejného všedního života odehrávají. Každý 

život je významný, každá událost dějin hraje roli. Běda těm, kteří jsou lhostejní, ale stejně tak 

běda těm, kteří jsou zmítáni kdejakými „úkazy“, které během dějin nastanou, či vymýšlejí 

všelijaké konspirační teorie. Strach sám o sobě není dobrý rádce.  

 

1. čt. – Jer 33,14-16* Prorok Jeremiáš varuje Izrael, ale ten neslyší. Přesto se v jeho proroctví 

mluví také o nové perspektivě.  

Žalm 25 * odp. K tobě, Hospodine, pozvedám svou duši. 

2. čt. - 1 Sol 3,12 – 4,2* Pavel vypráví o své cestě s Timoteem a těší se na návštěvu u 

Soluňanů. K tomu připojuje své přání či požehnání. 

Evangelium - Lk 21,25-28.34-36* Ježíšova slova k zástupům mají povzbudit ke statečnosti a 

odvaze nevěřit každému zmatku, který v budoucnosti nastane. Poznamenejme, že „oblak“ byl 

ve Starém zákoně symbolem Boží přítomnosti. 

BOHOSLUŽBY OD 2. DO 9. PROSINCE 2018 
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  

pondělí 3. prosince 
sv. Františka Xaverského 

Morkovice 17:30 Za + Štěpána Přikryla, manželku, rodiče a 
bratra. 

úterý 4. prosince 

sv. Barbory 

Morkovice 6:45 RORÁTA - 

středa 5. prosince Morkovice 17:30 Za živou a + rodinu Hrubanovu a Levovu 

čtvrtek 6. prosince 

sv. Mikuláše 

Morkovice 
Prasklice 

6:45 
17:00 

Za +Ladislava Hromádku,rodiče, bratry 
Mše svatá 

pátek 7. prosince 
sv. Ambrože 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za  věrnost ve víře pro vnoučata a Och.B 

sobota 8. prosince 
Neposkvrněné početí 

Panny Marie  

Morkovice 
 

15:00 
15:15 

 

Korunka k Božímu milosrdenství 
Mše svatá 

2.NEDĚLE 

ADVENTÍ 

9. prosince 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Za farnost 
Mše svatá 
Na poděkování za Boží milosti a ochranu 
Panny Marie 

 

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

 

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

Ohlášky: Můžete si každý vzít založku do bible, kde máte na každý den adventu text na 

zamyšlení. Děti dostanou na každý den adventu jeden úkol, který si vytáhnou z „adventní 

sklenice“ a vzadu na nástěnci si za mši svatou a dobrý skutek mohou nalepit hvězdičku.  

Zvu vás všechny do Morkovic na RORÁTY a po mši svaté je na faře připravena snídaně. 

Dnes v neděli 2.12. 2018 v 15:00 bude v kostele Počenicích ADVENTNÍ BENEFIČNÍ 

KONCERT, učinkuje Aeternum chór, výtěžek bude 

věnován na opravu varhan. V neděli po mši svaté 9. 12. 

zveme všechny děti do kostela v Morkovicích na setkání 

se sv. Mikulášem.  

ADVENTNÍ DUCHOVNÍ OBNOVA v sobotu 8. 12. 

2018 v Morkovicích v sále hasičárny. Přihlaste se do 

2.12. v sakristii a nebo u paní Gremlicové. Na duchovní 

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. Děkuji za přípravu 

a organizaci církevního silvestru a moc děkuji těm, kteří přišli.  
 

Sbírky v listopadu 2018 Morkovice Pačlavice Prasklice 

sbírka  na charitu 4. 11. 8.770,- 3.728,- 2.210,- 

neděle 11. 11. 13.201,- Lh. 700,-   3.537,-  820,- 

sbírka na farnost 18. 11. 32.320,- 4.021,- 736,- 

neděle 25. 11. 13.560,- 2.790,- 930,- 

Oprava věže:  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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