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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

3. NEDĚLE ADVENTNÍ 16. PROSINCE  2018 
 

 

Je strhující vidět děti, které se těší třeba na vánoční stromeček a dárky. Nedočkavostí poskakují, 

upírají oči na správné dveře či okno… Těší se na „Ježíška“. Těšíme se my? Tady není řeč o 

„Ježíškovi“, ale o skutečném mesiáši. Jako dospělí už známe mnohem více aspektů života, 

poznali jsme bolest a zklamání, sny jsme možná vlastní vinou proměnili v trosky… Najednou 

více rozumíme pojmů vykoupení, záchrana, náprava poničeného… Pán nepřichází uhasit 

požáry našich selhání. Přichází, aby nás dovedl k Bohu, k dobrému milujícímu Otci. Jeho 

záchrana nestojí na moralizování či plnění norem, ale na ohni Boží lásky. Nejsou to námi 

dobyté stupně vítězů, ale jeho záchrana. On proměnil dřevo kříže utrpení na zářící strom života, 

který přináší dar spásy.  

1. čt. – Sof 3,14-18a* Prorok Sofoniáš působí předznamenává velkou náboženskou 

reformu.  

Žalm Iz 12 * odp. Plesejte a jásejte, neboť velikým uprostřed vás je Svatý Izraele. 

2. čt. - Flp 1,4-6.8-11* Svatý Pavel povzbuzuje křesťany – Pán je už blízko. To je důvodem  

naději na setkání s milovaným Bohem. 

Evangelium - Lk 3,10-18* Jan Křtitel odmítá přijmout roli mesiáše. Skutečný mesiáš bude 

plný moci Ducha. Na něj čekáme! 

 

BOHOSLUŽBY OD 16. DO 23. PROSINCE 2018 
3.NEDĚLE 

ADVENTNÍ 
 

16. prosince 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 
 
Pačlavice 
Morkovice  

7:30 
9:00 

10:30 
 

13:30 
15:00 

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

pondělí 17. prosince  Morkovice 17:30 Za + P. Karla Břízu, rodiče a DO 

úterý 18. prosince Morkovice 
Prasklice 
Prasklice 

6:45 
16:30 
17:30 

Za dar zdraví pro nemocnou osobu 
svatá zpověď 
Mše svatá 

středa 19. prosince 

 

Morkovice 17:30 Za  +  Emanuela Štěpánka, manželku, 2 
syny a DO 

čtvrtek 20. prosince 

 

Morkovice 
Pačlavice 

6:45 
17:00 

Za+Oldřicha Blešu, manželku a živ. Rod. 
Mše svatá 

pátek 21. prosince Morkovice 17:30 Za + Ludmilu Marečkovu a 2 dcery 

sobota 22. prosince Morkovice 7:00 Za živ. a + rodinu Bilíkovu a Novotnou 

4.NEDĚLE 

ADVENTNÍ 

23. prosince 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + manžele Krejčí, rodiče a živ. rodinu 

 

 

Ohlášky: Dnes je sbírka na farnost. Vzadu na nástěnci si děti za mši svatou a dobrý skutek 

mohou nalepit hvězdičku. Na faře si můžete vyzvednout knihy, které jste si objednali 

minulý týden na duchovní obnově. Zvu vás ještě tento týden všechny do Morkovic na 

RORÁTY a po mši svaté je na faře připravena snídaně. V sobotu po rorátech budeme 

zdobit v kostele v Morkovicích stromky. V ponděli na Štědrý den bude po odpolední mši 

svaté živý Betlém před kostelem v Morkovicích. 

Oprava věže:  Děkuji za modlitby i za finanční dary. Oprava věže je dokončena – Bohu 

díky! Za zdárném ukončení oprav poděkujeme při mši svaté 13. ledna 2019 v 10:30. 

Hlavním celebrantem bude P. Mgr. Vojtěch Šíma, biskupský delegát pro stálou formaci 

kněží, děkan Kolegiátní kapituly Kroměříž a emeritní kanovník Metropolitní kapituly 

Olomouc.  

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 od 15:00 do 16:00 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. 

 

Svatý Otec oslaví 17. prosince 82. narozeniny 
narodil 17. prosince 1936 v Buenos Aires jako nejstarší z 

pěti dětí. 13. prosince 1969 byl vysvěcen na kněze. 

3. června 1997 byl jmenován arcibiskupem v Buenos Aires. 

13. 3. 2013 byl zvolen papežem a přijal jméno František. 

Bože, milosrdný Otče, děkujeme ti za našeho papeže 
Františka, který je tvým darem celé církvi a každému 

z nás. Chraň ho a žehnej mu. Dej, ať s tvou milostí usiluje 

ze všech sil o to, co se tobě líbí a co je k prospěchu  
Božího lidu a celého světa. Amen 

 

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 17:00 10:30 

Pačlavice 21:30 9:00 9:00 16:00 9:00 

Prasklice 20:30 8:00 8:00 --- 17:00 

 

BETLÉMSKÉ SVĚTLO 
si budete moci vzít domů 

v neděli a v pondělí po mši svaté 

v kostele v Morkovicích. 
 


