informátor římskokatolických farností
Morkovice, Pačlavice a Prasklice

INFORMACE:
Ve čtvrtek 23. 12. se bude od 8:00 zdobit kostel v Morkovicích.
V sobotu 1. 1. 2022 bude v 15:00 na Křébech mše svatá a zpívání koled. V případě
nepříznivého počasí se sejdeme v kostele v Prasklicích. (Kancionál s sebou)

4. NEDĚLE ADVENTNÍ 19. PROSINCE 2021
„Sestoupí na tebe Duch svatý a moc Nejvyššího tě zastíní; proto i tvé dítě bude svaté
a bude nazváno Syn Boží.“
Když čteme tento úryvek, může nás napadnout otázka: „Proč je tam napsáno,
že bude Maria zastíněna?“ Proč tam nestojí, že bude prozářena Boží mocí, která
způsobí Ježíšovu přítomnost?“
Odpovědět nám může jedna vzpomínka. Váže se k procházce adventní Vídní.
Město je slavnostně vyzdobené, září světla, výlohy, reklamy, ale uprostřed jedné ulice
je tmavý dům – kostel. Je nenápadný a když do něho vstoupíme, zahalí nás šero.
Jediným světýlkem je lampička u svatostánku.
Když Písmo hovoří o zastínění Panny Marie, můžeme v tom vytušit určité
odvedení Panny Marie ze světla světa do soukromí Boží přítomnosti. Maria je ve stínu
Boží milosti chráněna před
vším, co by ji mohlo rušit a může
se soustředit na dar, který
dostává. Na vtělené slovo Boží –
Ježíše Krista. Nerušena světem
ho přijímá a ono proměňuje její
život.
O Vánocích si přejeme
radost a pokoj. Abychom je
druhým nejen přáli, ale také
přinášeli, je dobré jít ve stopách
Panny Marie. Najít si čas, odejít
z rozsvícených ulic, od zářících
obrazovek a vstoupit do míst,
kde nás chrání Boží zastínění.
Kde můžeme v klidu s Bohem
rozmlouvat a odevzdat mu svůj
život.
Udělejme si čas, vstupujme do „Božího zastínění“, otvírejme svou mysl
a srdce Božímu slovu. Přijímejme Krista. Žijme v niterném spojení s ním, aby z nás
mohl, nejen v době vánočních svátků, vyzařovat Kristův pokoj a radost.

Bohoslužby ve farnostech
Prasklice
Pačlavice
Morkovice
Pačlavice
Morkovice
----Morkovice

8:00
9:15
10:30
13:30
15:00
----8:00

mše svatá
mše svatá
Na poděkování za 60 let života
zpovídání do 14:30
zpovídání do 16:00
----Za rodinu Štěpána Přikryla

--Morkovice
Prasklice
Pačlavice
Morkovice

--15:00
16:30
17:30
22:30

--Za rodinu Fránkovu
mše svatá
mše svatá
Na poděkování a za požehnání pro r. Šreflovu

Pačlavice
Morkovice

9:15
10:30

mše svatá
Za farníky

Prasklice
Pačlavice
Svátek svaté rodiny
2. svátek vánoční
Morkovice
pondělí 27. prosince
--úterý 28. prosince
--středa 29. prosince
Morkovice
čtvrtek 30. prosince
--pátek 31. prosince
Morkovice
Pačlavice
sobota 1. ledna 2022
Morkovice
Slavnost Matky Boží,
Panny Marie
Křéby (Prasklice)
Prasklice
neděle 2. ledna
Pačlavice
2. neděle vánoční
Morkovice

8:00
9:15
10:30
----17:30
--17:30
9:15
10:30
15:00
8:00
9:15
10:30

mše svatá
mše svatá
Za Boží požehnání a ochranu
----Za + rodiče Chýlkovy
--Na poděkování za přijatá dobrodiní
mše svatá
Za farníky
mše svatá, zpívání koled a novoroční požehnání
mše svatá
mše svatá
Za + Jiřího Teuchnera a živou rodinu

neděle 19. prosince
4. neděle adventní
pondělí 20. prosince
úterý 21. prosince
středa 22. prosince
čtvrtek 23. prosince
pátek 24. prosince
Štědrý den
Adam a Eva

sobota 25. prosince
Slavnost narození Páně
1. svátek vánoční

neděle 26. prosince

Milí farníci,
přeji Vám pokojné prožití vánočních svátků a požehnaný rok 2022.
P. Jan Plodr

