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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

2. NEDĚLE ADVENTNÍ 9. PROSINCE  2018 
 

 

Evangelista Lukáš si dává velkou práci, aby čtenáři evangelia vysvětlil, že události spojené 

s příchodem Ježíše nejsou jen nahodilým momentem, ale přesně odpovídají Božím 

proroctvím. Staly se ve zcela konkrétní době a na konkrétním místě, tedy zdůrazňuje, jak 

silně stojí evangelium realisticky „nohama na zemi“. A přeci mluví o Bohu, zázracích, 

věčnosti… Víra podle evangelia není odrazem naivních snů, ale poznanou a ověřenou 

skutečností, kterou člověk objevil, prozkoumal a na základě mnoha svědectví, vlastního 

poznání a zkušenosti s Bohem přijal. Co pro nás osobně znamená „připravit cestu Pánu“?   

 

1. čt. – Bar 5,1-9* Příběh knihy slibuje návrat Izraele do své vlasti. Text sám je však velice 

krásným zaslíbením, které platí i pro nás! 

Žalm 126 * odp. Velkou věc s námi učinil Hospodin, naplnila nás radost. 

2. čt. - Flp 1,4-6.8-11* Abyste čistotou jen zářili a byli bez hříchu pro onen den Kristův 

Evangelium - Lk 3,1-6* Dnešním textem se otevírá veřejné působení Ježíše z Nazareta. 

Začíná vyprávěním o Janově působení. Jeho slova jsou citací SZ (Iz 40,4), která se mají 

vzápětí naplnit na Kristu. 

 

BOHOSLUŽBY OD 9. DO 16. PROSINCE 2018 
2.NEDĚLE 

ADVENTNÍ 

9. prosince 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

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

pondělí 10. prosince  Morkovice 17:30 Za + Jaroslava Navrátila 

úterý 11. prosince Morkovice 6:45 RORÁTA - 
středa 12. prosince 

P. Marie Guadalupské 

Pačlavice 
Prasklice 

9:30 
17:00 

Mše svatá (domov důchodců) 
Mše svatá 

čtvrtek 13. prosince 

sv. Lucie 

Morkovice 
Pačlavice 

6:45 
17:00 

Za +Ladislava Hromádku,rodiče, bratry 
Mše svatá 

pátek 14. prosince 
sv. Jana od Kříže 

Morkovice 17:30 
 

Na poděkování za přijatá dobrodiní 

sobota 15. prosince Morkovice 7:00 RORÁTY - 

 

3.NEDĚLE 

ADVENTNÍ 
 

16. prosince 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 
 

13:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + Stanislava Broskvu, manželku, 
rodiče, sestru a DO 
svatá zpověď 
svatá zpověď 

 

 

Ohlášky: Dnes po mši svaté v Morkovicích příjde sv. Mikuláš. V pondělí po mši svaté 

budu na faře zapisovat intence na mše svaté na další půlrok. Kdo by z nemocných a 

starších chtěl, abych jej navštívil, nahlaste se v sakristii a nebo na faře, v pátek dopoledne 

bych přišel.  Vzadu na nástěnci si děti 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. Děkuji všem za pomoc při přípravě a organizaci adventní duchovní 

obnovy a moc děkuji vám všem, kteří jste si udělali čas a přišli.  
 

Oprava věže:  Děkuji za modlitby i za finanční dary.  
Číslo účtu farnosti Morkovice: 207547249/0300 
 

ZPOVÍDÁNÍ PŘED VÁNOCEMI 

 NEDĚLE 16. PROSINCE 

V Pačlavicích od 13:30 do 14:30 P.Jaroslav Štancl, P. Jan Ston. 

V Morkovicích v 15:00 Zpovědníci: P. Bohumil Kundl, P. Josef Lambor, P. 

Karel Hořák, P. Jan Kulíšek, P. Petr Káňa P. Jan Ston. 

ÚTERÝ 18. prosince. - Prasklice od 16:30 P. Jan Ston 

Využijte této příležitosti ke svátosti smíření za účasti více zpovědníků. 

 

ADVENT - Nestačí, když napečeme hory cukroví, 

naděláme sudy salátu, nanosíme metráky potravin a 

nápojů, rozvěsíme jmelí a větvičky a provedeme zoufalý 

pokus o úklid všeho. To vše nestačí a nejednou to i 

překáží. Svátky potřebují ještě jinou přípravu… 

 

VÁNOCE POTŘEBUJÍ I PŘÍPRAVU SRDCE… 

Vánoce jsou svátky smíření Boha a lidí a vyžadují 

přípravu našeho srdce. Víme přece, že se Kristus narodil v 

chlévě. Nemyslím, že bychom proto již dlouho před 

svátky měli přestat uklízet a mýt nádobí. Podstatné však je, že nevadilo, že místem 

narození Ježíška byl chlév, protože byl položen do láskyplné náruče Mariiny a objat 

péčí starostlivého Josefa. V betlémském chlévě zářila tři srdce, nejen Kristovo. 

Vánoce žádají, abychom připravili svá srdce. Tam je třeba uklidit, tam je třeba 

přichystat místo pro příchod a spočinutí Páně. Je třeba hledat smír, neboť pak přijde i 

tichá radost a pokoj. 
 

 

Vánoční 
bohoslužby 

pondělí 
24. 12. 

úterý 
25. 12. 

středa 
26. 12. 

pondělí 
31. 12. 

úterý 
1. 1. 

Morkovice 15:00 
22:30 

10:30 10:30 10:30 10:30 

Pačlavice 21:30 9:00 9:00 9:00 9:00 

Prasklice 20:30 8:00 8:00 7:30 17:00 

 


