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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

SVÁTEK SVATÉ RODINY 30. PROSINCE  2018 
 

 

Potkáváme Ježíše jako dítě vyrůstající v konkrétní rodině, s konkrétními rodiči. Tato 

příhoda nese náznak pubertálního osamostatňování. Jde ale také o ukázku, jak Bůh umí 

pracovat i v tom, co mnozí dospělí odsoudí jako „pubertu“. Ani rodiče, ani dítě v pubertě 

nejsou Bohu vzdálení, neznámí, ztracení. Ježíš je Boží Syn, má k nebeskému Otci velice 

blízko a zároveň je se svými rodiči v úzkém kontaktu. Rodina je místem našeho osobního 

vyzrávání jak ve vztahu k blízkým, tak ve vztahu k Bohu. Někdy je to hodně těžké, přesto 

je to krásné. 

1. čt. – Sir 3,3-7.14-17a* kniha vznikla jako soubor rad mladému muži připravujícímu se 

na život, náš text je zaměřen na stárnoucí rodiče.  

Žalm 128 * odp. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina 

2. čt. - Kol 3,12-21* křesťané jednají novým způsobem. Výzva k jednotlivým členům 

rodiny je spíše letmým povzbuzením. 

Evangelium - Lk 2,41-52*. Nejenže byl Ježíš výjimečným způsobem počat, ale již od 

počátku si je vědom svého zvláštního vztahu s Bohem. 

BOHOSLUŽBY OD 30. PROSINCE 2018 DO 6. LEDNA 2019 
neděle 30. prosince 

SVÁTEK SVATÉ 

RODINY 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za lásku a pokoj v rodinách 

pondělí 31. prosince  

sv. Silvestra 

Pačlavice 
Morkovice 

16:00 
17:00 

Mše svatá 
Na poděkování za milosti a dary 
v uplynulém  roce 

úterý 1. ledna 2019 

MATKY BOŽÍ  
PANNY MARIE 

Pačlavice 
Morkovice 
Křéby  
Prasklice 

9:00 
10:30 
15:00 

17:00 

Mše svatá 
Za požeh.a ochranu Boží do nového roku 
Korunka k BM, koledy,  požehnání  
Mše svatá 

středa 2. ledna --- ---  

čtvrtek 3. ledna 

Největ. Jména JEŽÍŠ 

Morkovice 
 

17:30 Za + Zdeňka Kučeru, rodiče a DO 

pátek 4. ledna 

1. pátek v měsíci 
Morkovice 
Morkovice 

17:00 
17:30 

adorace 
Za + Františka Krejčího, snachu a DO 

sobota 5. ledna 
adorační den 

 v Pačlavicích 

Pačlavice 
Pačlavice 
Pačlavice 

10:00 
15:00 
17:00 

Zahájení adorace 
Korunka k Božímu milosrdenství 
Za duše zemřelých dárců 

neděle 6. ledna 
SLAVNOST 

ZJEVENÍ PÁNĚ 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Za + Oldřicha Churého a živou rodinu 

 

 

Ohlášky: Dnes 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 požehnání do 

nového roku. Požehnání koledníkům bude v pátek 4.1. při mši svaté v Morkovicích. 

V sobotu 5. ledna budou chodit koledníci při Tříkrálové sbírce.  Žehnání vody, kadidla 

a křídy bude při mších svatých 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. Farní ples bude v sobotu 9. února 2019 

v kulturním domě v Pačlavicích. Setkání těch kdo by jste chtěli pomoci s přípravou bude 

v Morkovicích na faře ve čtvrtek 10. 1. v 19:00.  

Sportovní hala v Morkovicích je 31.12. od 9:00 do 11:00. Zve Jednota Orel Morkovice 

 

Oprava věže:  Za zdárné ukončení oprav věže 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 

 

Program adoračního dne ve farním kostele  

v Pačlavicích v sobotu 5. ledna 2019 

10:00 – zahájení adorace  

15:00 – společná modlitba korunky k Božímu 

milosrdenství 

17:00 - ukončení adorace - mše svatá 

Nejsvětější svátost bude vystavena celý den od 10:00 

do 17:00, je třeba se zapsat na služby po hodinách. 

Rozpis bude připraven v sakristii. Stálá adorace 

v diecézi má přispět k Boží oslavě a vyprosit nám 

mnoho milostí potřebných k duchovní obnově našich 

farností, diecéze a společnosti. 
 

Tři klíčová slova pro každou rodinu 

Přátelská láska pomáhá členům rodiny jít ve všech obdobích vpřed. Proto je třeba 

ustavičně pečovat o gesta, která tuto lásku vyjadřují bez skrblení, hojným užíváním 

ušlechtilých výrazů. V rodině „je nezbytné používat tři slova. To chci zopakovat. Tři 

slova: dovol, děkuji, odpusť. Tři klíčová slova!“ 

„Když členové rodiny nejsou neomalení a žádají o ‘dovolení’, když v rodině nejsou sobci a 

naučí se říkat ‘děkuji’ a když si v rodině někdo uvědomí, že udělal něco ošklivého, a umí 

požádat ‘odpusť mi’, v takové rodině je pokoj a radost.“ Nebuďme skoupí v užívání těchto 

slov, buďme štědří a opakujme je každý den, protože „mnohé mlčení tíží, často i v rodině, 

mezi mužem a ženou, mezi rodiči a dětmi, mezi sourozenci“. Zato vhodná slova, řečená ve 

správnou chvíli, chrání a živí lásku každý den.  

podle textu papeže Františka - Amoris laetitia. 
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