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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

UVEDENÍ PÁNĚ DO CHRÁMU 2. ÚNORA 2020 
 

Když se narodí děťátko, mnozí se nad ním rozplývají radostí. Je krásné a něžné. Často 

se však rodiče v duchu ptají: Co z něj bude? Bude dobrým člověkem? Stejně tomu 

bylo i u Ježíše. Ten je označen jako světlo národů. Jde o nadsázku? Zdá se však, že 

toto slovo je proroctvím s plnou vahou tohoto slova! Naše zapálené svíce jako by jen 

dokumentovaly Simeonova slova: Kristus je Světlem pro všechny bez rozdílu. I dnes, 

ba právě dnes! Je světlem i pro nás, naši rodinu, naši zemi. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

1.čt. - Mal 3,1-4 -  V posledních dnech se Pán vrátí do chrámu podle slov Ezechielových. 

Bůh sám přijde jako soudce, který očistí svůj lid k pravé bohoslužbě. 

Žalm 24* odp. Hospodin zástupů, on je král slávy! 

2. čt. - Žid 2,14-18 – List Židům velmi pečlivě vysvětluje židovským konvertitům ke 

křesťanství význam a smysl Kristovy oběti.  

Evangelium - Lk 2,22-40 –  Lukáš ve svém evangeliu představuje Ježíše jako nového 

Mojžíše, proto věnuje velkou pozornost jeho narození. V úryvku různí lidé potvrdí 

Kristovo poslání. 

 

BOHOSLUŽBY OD 2. DO 9. ÚNORA 2020 
2. února  

Uvedení Páně 

do chrámu 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Za farnost 

Mše svatá 

Za + Jaroslava Churého, rodiče 

sourozence a živou rodinu 

pondělí 3. února  

sv. Blažeje 

Morkovice 17:30 Na poděkování Bohu za 45 let 
společného života 

úterý 4. února --- ---  
středa 5. února 

sv. Agáty 

Pačlavice 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za milost poznání a za dar víry 

čtvrtek 6. února 

sv.Pavla Mikiho a druhů 

Prasklice 
Prasklice 
Morkovice 

13:00 
17:00 
18:00 

Zahájení adoračního dne 
Za farnost 
adorace 

pátek 7. února 

1. pátek v měsíci 

Morkovice 16:30 
17:30 

adorace a svatá zpověď 
za + rodiče Květoňovy a za živou a + 
rodinu  

sobota 8. února Morkovice 8:00 za členy živého růžence 

5. neděle v mezidobí 
9. února 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 

Mše svatá 

Za živou a + rodinu Pektorovu 

Ohlášky: V pondělí budu po mši sv. udělovat Svatoblažejské požehnání. V pátek 7. února 

navštívím nemocné a budu udělovat svátost pomazání nemocných. (V sakristii nahlaste, 

kdo z vašich blízkých by chtěl tuto svátost přijmout.) Ve středu budu zpovídat od 16:00 

v Pačlavicích a ve čtvrtek budu zpovídat od 16:00 v Prasklicích. FARNÍ PLES bude v již 

tuto sobotu 8. února 2020 v kulturním domě v Pačlavicích. Dary do tomboly můžete 

přinést na faru a vstupenky na ples si můžete koupit u paní Gremlicové.  

Pozvání na vzdělávací kurz do Olomouce: Dobrovolnictví v pastorační péči o nemocné 

(viz. nástěnka) 

 

POUŤ – DO JIŽNÍCH ČECH - Od pátku 1. 5 do neděle 3. 5. 2020 pojedeme na farní 

pouť. Ubytování a snídani s večeří budeme mít v klášteře sester Kongragace Jesu v obci 

Štěkeň. Navštívíme Bílou Horu a klášter Benediktínek v Praze, Poutní místo Svatá Hora u 

Příbramy. Poutní místo Lomec, kostel sv. Vintíře v Dobré Vodě, hrad Rabí,  

Klášter Zlatá Koruna, Český Krumlov, klášter Kájov…. 

Cesta autobusem, 2x snídaně a 2x večeře a ubytování a některé vstupy. Cena 2.500 

Zálohu 1000,-Kč zaplatťe do konce února u paní Gremlicové 

 

11. února je svátek Panny Marie Lurdské a také Světový den nemocných 

Svátost Pomazání nemocných se bude udělovat v našich farnostech: 

V Morkovich v pondělí 10. února při mši svaté 

V Pačlavicích a v Prasklicích v neděli 9. února při mši svaté 
 

MŠE SVATÁ NA JEZÍRKU BUDE V ÚTERÝ 11. ÚNORA V 15:30 
 

Kdo chcete příjmout svátost pomazání nemocných zapište se v sakristii: 

 jméno, bydliště a rok narození. Svátost nemocných přijímají vážně nemocní a starší 

věkem - od 65 let. 

Je důležité, aby člověk byl v milosti posvěcující a přijal eucharistii 

 

Adorační den farnosti Prasklice - čtvrtek 6. února 2020 
- Zahájení ve 13:00 výstav NSO.  

- V 15:00 modlitba korunky k Božímu milosrdenství  

- Od 16:00 svátost smíření 

- V 17:00 ukončení adorace a mše svatá  

Zapište se na adorační službu. Tento den je dnem modliteb 

za naší farnost a den modliteb farnosti za bohoslovce 

v semináři. 

 
Sbírky v lednu  2020 Morkovice Pačlavice Prasklice 

Nový rok 1. ledna 6.845,- 3.195,- 740,- 

neděle 5. ledna 7.205,- 2.658,- 3.904,- 

neděle 12. ledna 5.845,- 2.293,- 1.100,- 

neděle 19. ledna - sbírka 11.960,- 3.165,- 1.090,- 

neděle 26. ledna  5.501,- 2.250,- 685,- 

 


