
HHHlllaaasss   oooddd   JJJooorrrdddááánnnuuu  

informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

2. NEDĚLE PO NAROZENÍ PÁNĚ 5. LEDNA  2020 
 

 

Nepřestáváme žasnout nad Božím projektem stvoření. Po pádu člověka by se dalo 

čekat, že Bůh přijde a vše promění tak, aby žádný hřích již nemohl nastat. To se ale 

nestalo. Žijeme nadále ve světě zmítaném zlem. Avšak Bůh poslal svého Syna, aby nás 

zachránil. Nikoli tím, že všechno zlo hned zmizí. Ale tím, že ho Bůh vzal na sebe. 

Ano, zlo člověka odstraňuje Bůh. Každý, kdo nyní přijme Krista, přijímá Boha a jeho 

cestu záchrany. Jak velký Bůh je! 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.čt. - Sir 24,1-4.12-16 -  Základem této knihy jsou přísloví a poučení, v nichž je 

moudrost chápána jako poslušnost Zákonu. Pro křesťany je vtělenou moudrostí sám 

Kristus. 

Žalm 147* odp. Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. 

2. čt. - Ef 1,3-6.15-18 – V tomto úryvku je ukazován Ježíš jako ten, kdo je od věčnosti  

a v něm spočívá i naše odvěké vyvolení.  

Evangelium - Jan 1,1-18 –  Pojem „slovo“ je zde synonymem pro Krista. Prolog 

podivuhodně vyjadřuje vztah mezi Bohem, Synem (Slovem) a celým stvořením. 
 

BOHOSLUŽBY OD 5. DO 12. LEDNA 2020 
2. neděle  

po Narození Páne 

5. ledna 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 

Za farnost 

Na poděkování za dar života s prosbou 

o Boží požehnání a ochranu P. Marie 

pondělí 6. ledna 

ZJEVENÍ PÁNĚ 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za + Zdeňka Kučeru, rodiče a DO 

úterý 7. ledna Prasklice 17:00 Mše svatá 

středa 8. ledna 

 

Pačlavice 
Morkovice 

9:30 
17:30 

Mše svatá (Domov pro seniory) 
Za + Františka Krejčího, snachu a DO 

čtvrtek 9. ledna Morkovice 18:00 adorace 

pátek 10. ledna 

 

Morkovice 17:30 Za dar víra a zdraví a ochranu P. Marie 
pro rodinu Kunetkovu 

sobota 11. ledna Morkovice 8:00 Mše svatá 

neděle 12. ledna 
SVÁTEK  

KŘTU PÁNĚ 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Za farnost 

Mše svatá 

Za dar zdraví, Boží požehnání a 

ochranu Panny Marie 

Ohlášky:  V neděli 12. ledna 2020 V 15:00 bude v kostele v Morkovicích koncert 

ZUŠ. Farní ples bude v sobotu 8. února 2020 v kulturním domě v Pačlavicích. Setkání 

těch kdo by jste chtěli pomoci s přípravou bude v Morkovicích na faře ve středu 8. 1. 

v 19:00.  Ve čtvrtek 9.1. v 19:00 - náboženství na faře v 19:00 (Mojžíš). V neděli 19.1. 

bude na faře v Morkovicích v 15.30 hodin beseda s promítáním filmu s panem 

Jaroslavem  Jarošem  - cestovatel a kameraman. Název besedy je: AFRIKA - národní 

parky Tanzánie. Vstupné dobrovolné. 

 Od soboty 4. ledna do neděle 12. ledna chodí koledníci při Tříkrálové sbírce.   
 

Program adoračního dne ve farním kostele  

v Pačlavicích v neděli 5. ledna 2020 

10:00 – zahájení adorace  

15:00 – společná modlitba korunky k Božímu 

milosrdenství a ukončení adorace  

Nejsvětější svátost bude vystavena celý den od 10:00 do 

15:00, 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. 

 
  

Se slavností Zjevení Páně se v naší zemi pojí 

jeden zvyk. Na dveře svých obydlí píšeme 

letopočet a písmena C+M+B, což znamená 

„Christus mansionem benedicat – ať Kristus 

požehná tomuto příbytku“. Prosíme ho, aby s 

námi bydlel, aby chránil tento dům a uzavřel ho 

všemu zlému, hrozícímu a ničivému. Prosíme ho, 

aby ho otevřel v duchu pravé lásky, aby ho učinil 

domem pohostinnosti, ve kterém se budeme mít 

rádi a společně se staneme poutníky k věčnosti. 

Christus  Mansionem  Benedicat 

KRISTE, ŽEHNEJ TOMUTO DOMU  

K+M+B+2020 
 

sbírky v prosinci 2019 Morkovice Pačlavice Prasklice 

neděle 1. 12.  5.065,- 5.950,- 1.460,- 

neděle  8. 12.  5.289,- 3.152,- 1.232,- 

neděle 15. 12.  7.590,- 3.240,- 800,- 

neděle 22. 12. 9.301,- 3.685,- 1,800,- 

Štědrý den        24. 12.  7.635,- + 5.520,- 3.545,- 1.007,- 

Narození Páně  25. 12.  8.904,- 4.616,- 1.577,- 

Sv. Štěpán         26. 12.  4.121 Lh. 400,-   2.050,- 1.779 

Neděle - Sv. Rodina   29. 12.  6.015,- 2.485,- 960,- 



 


