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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 23. PROSINCE  2018 
 

 

Nežádá se od tebe, abys konal věci mimořádné a neobyčejné. Vždyť i Maria vykonala jen 

obyčejnou návštěvu své příbuzné, obyčejně pozdravila.  

Ba vlastně… žádá se od tebe něco výjimečného: nově přijmout Krista do svého nitra, do těch 

oblastí svého života, “kde On ještě není”. A nově přijmout znamená ho “pozvat”: “Přijď, Pane 

Ježíši, do mých zmatků, hledání…”  

 

1. čt. – Mich 5,1-4a * Micheáš vyslovuje toto proroctví v době vrcholné vlády 

Asyřanů, kteří v roce 722 dobyli Severní Izrael. Betlém, který je v Judsku, je nadějí 

pro celý Izrael. Židé tak očekávají, že mesiáš musí přijít z Betléma. 

Žalm 80 * odp. Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář, a budeme spaseni. 

2. čt. - Žid 10,5-10* Tady jsem, abych plnil tvou vůli. 

Evangelium - Lk 1,39-45*. Alžběta a její dítě jásají nad setkáním s mesiášem. A 

Maria je označena za blaženou, protože uvěřila! 

BOHOSLUŽBY OD 23. DO 30. PROSINCE 2018 
4.NEDĚLE 

ADVENTNÍ 

23. prosince 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

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

pondělí  

24. prosince  

ŠTĚDRÝ DEN 

Morkovice 
Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

15:00 
20:30 
21:30 

22:30 

Na poděk. za dar života a víry pro r. Šreflovu 
Mše svatá 
Mše svatá 
Za živé a zemřelé obyvatele Morkovic 

ůterý 25. prosince 

SLAVNOST 
 NAROZENÍ PÁNĚ 

Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 
Morkovice 

8:00 
9:00 

10:30 
14:30 

Mše svatá 
Mše svatá 

Za + Fr. Jablunku, 2 rodiče, zetě a DO 
Te Deum a svátostné požehnání 

středa 26. prosince 

sv. Štěpána 

 

Prasklice  
Pačlavice 
Morkovice 

8:00 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování s prosbou o B. požehnání 

čtvrtek 27. prosince 

sv. Jana, apoštola  

Morkovice 
 

17:30 Na poděkování za přijatá dobrodiní 

pátek 28. prosince 

sv. betlémských dětí 
Lhota 17:00 Mše svatá 

sobota 29. prosince Morkovice 8:00 Za živou a + rodinu Jiříčkovu 

neděle 30. prosince 

SVÁTEK SVATÉ 

RODINY 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za rodiny  

 

 

Ohlášky Na Štědrý den po mši svaté odpoledne v 16:00 bude před kostelem scénka 

z Betléma. Ve čtvrtek 27.12. bude při mši svaté žehnání vína. Po mši svaté vás zvu na 

faru na ochutnávku vína. V neděli 30.12. bude při mši svaté obnova manželských 

slibů. Setkání všech vedoucích Tříkrálové sbírky v Morkovicích bude v neděli 30. 

prosince po mši svaté. V úterý 1. ledna v 15:00 jste zvání na Křéby na zpívání koled a 

prosbu o požehnání do nového roku.. Požehnání koledníkům bude v pátek 4.1. při mši 

svaté v Morkovicích. V neděli 6.1. bude na faře v Morkovicích v 16:00 beseda na 

téma: Putování po chrámech třech kontinentů. V neděli 13. ledna 2018 V 15:00 bude 

v kostele v Morkovicích koncert ZUŠ. Sportovní hala v Morkovicích je 23.12. od 

14:00 do 16:00 a 31.12. od 9:00 do 11:00. Zve Jednota Orel Morkovice 

 
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 

 

 

Když ti připadá, že jsi na všechno sám... 

Když si připadáš přehlížená a nemilovaná, 

když máš pocit, že jsi na všechno sama, hle, 

On přichází. 

Když tě trápí výčitky, 

když ti dochází, co všechno jsi pokazil a na co nestačíš, 

když tě deptá tvoje nedokonalost, hle, On přichází. 

Když druzí nedoceňují, co děláš, 

když přehlížejí tvoje schopnosti a obdarování, 

když se ti nedostává uznání, hle, On přichází. 

Přichází k tobě Ten, kdo tě miluje bez výhrad 

až do krajnosti, 

kdo tě zbavuje tvých hříchů a vrací ti důstojnost 

 královského syna / dcery. 

Je ti blízko v každé situaci, přichází právě teď. 

 

 

 

Hledejte Pána v jeslích, hledejte ho tam, kde ho nikdo 
nehledá, v těch kdo jsou chudí, prostí, nepatrní.  

 
Pokojné a požehnané prožití vánočních svátků a radost z 

narození Spasitele vám všem přeje a vyprošuje  
P. Jan Ston 

 



 


