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Když získali křesťané ve čtvrtém stolení náboženskou svobodu, začaly vznikat velkolepé 

chrámy. V nich byl Ježíš Kristus zobrazován jako Pantokrator. Toto řecké slovo znamená 
v překladu „vládce všeho“, „všemohoucí“. Na zlatém pozadí se na nás Kristus dívá jako 
vládce, v levé ruce drží otevřenou knihu a pravou rukou žehná. 

Pán Ježíš však nemá jenom podobu 
vznešeného císaře. Má také podobu 
trpícího služebníka, jak o tom hovoří 
i dnešní evangelijní úryvek. Ač je král, 
čelí výsměchu zástupců náboženských 
elit, světské moci a zločinců. Oni na 
něho křičí, ale on mlčí. Až když se 
k němu obrátí odsouzenec s prosbou: 
„Ježíši, pamatuj na mě, až přijdeš do 
svého království.“, Pán se hned ozve: 
„Amen, pravím ti: Dnes budeš se mnou 
v ráji.“ Sousloví: „Amen, pravím ti“ 
se používá všude tam, kde se jedná 
o velmi důležité sdělení. Ač Ježíš neměl 
na kříži mnoho sil, používá tento výraz, 
aby ukázal, jak mu záleží na naší spáse.  
A to je pro nás důležité poselství. 

Velikost Krista Krále nespočívá v síle, ale v jeho lásce. Stalin se kdysi posměšně ptal: 
„Kolik má papež vojenských divizí, aby mohl ve světě něco dokázat?“ Odpověď je jasná. 
Papež, církev, křesťanství nemá žádnou vojenskou sílu. A to je dobře. Protože moc 
Kristova království nespočívá v armádě, ale v lidech, kteří přijímají a rozdávají jeho 
lásku. Lásku, která se nebojí obětovat do krajnosti. 

V náboženství měly děti namalovat ukřižovaného Ježíše. Strhla se však hádka. „Pane 
faráři, on to má špatně. On namaloval, že se Ježíš na kříži usmívá! To přece nemůže, když 
trpí!“ Kreslíř se však nedal: „Ježíš se na mě usmívá, protože mě má rád. A jeho láska je 
větší než jeho utrpení. Proto se může usmívat, i když je na kříži.“ A to je myšlenka, kterou 
se můžeme inspirovat. Kristus je král, jehož láska je větší než jakékoli utrpení. Kdykoli 
jeho lásku přijímáme a rozdáváme, roste a sílí jeho království. Kéž tomu tak je. 

P. Jan Plodr 

I N F O R M A C E : 
Adventní duchovní obnova bude v sobotu 26. 11. v sále sokolovny v Morkovicích. 
Registrace od 8:30, zahájení v 9:00, v poledne společný oběd a zakončení v 15:00 mší 
svatou. Příspěvek na jídlo a organizaci je 200 Kč (studenti 100 Kč). Přihlašování končí 
dnes. Při obnově si můžete objednat vystavené knihy a kalendáře. 
Ve čtvrtek budou na faře v Morkovicích zahájeny modlitby s Písmem svatým. Tyto 
modlitby jsou určené pro dospělé muže či ženy (18-65 let). Tento čtvrtek 24. 11. bychom 
se setkali s muži v 18:30, příští týden potom se ženami 1. 12. v 18:30. Setkání bude asi 
na 45 minut. (Další setkání budou pokračovat až po novém roce.) 
V adventu začnou v Prasklicích sobotní mše svaté s nedělní platností. 
1. neděli adventní 27. 11. začíná příprava dětí na svaté přijímání. Prosím rodiče, aby do-
provázeli své děti na každou nedělní mši svatou. Její slavení je zásadní součástí přípravy. 
V neděli 27. 11. bude žehnání adventních věnců. Adventní věnec není dekorace, ale je 
průvodce adventní dobou. Slouží ke společné modlitbě. Zelený kruh připomíná život 
a fialové svíce adventní neděle. Pamatujte na to, až ho budete vyrábět. 
Rorátní pobožnosti s lampičkami budou přede mší svatou ve všední dny.  

Bohoslužby ve farnostech 
neděle 20. listopadu 

Slavnost Ježíše 
Krista Krále 

Prasklice 
Pačlavice 

Morkovice 

8:00 
9:15 

10:30 

mše svatá 
mše svatá 

Za synovce, neteře a jejich rodiny 
pondělí 21. listopadu --- --- --- 

úterý 22. listopadu 
sv. Cecílie --- --- --- 

středa 23. listopadu Morkovice 17:30 Za rodinu Jablunkovu  
čtvrtek 24. listopadu 

sv. Ondřej a druhové 
Morkovice 
Morkovice 

17:30 
18:30 

adorace v kostele 
modlitby mužů na faře 

pátek 25. listopadu Morkovice 17:30 Na poděkování a za Boží ochranu 

sobota 26. listopadu Morkovice 
Prasklice 

15:00 
18:00 

Za + Marii Najmanovou, manžela a DvO 
mše svatá z 1. neděle adventní 

neděle 27. listopadu 
1. neděle adventní 

Pačlavice 
Morkovice 

9:15 
10:30 

mše svatá 
Za + manžele Krejčí, rodiče a živou rodinu 

pondělí 28. listopadu --- --- --- 

úterý 29. listopadu --- --- --- 

středa 30. listopadu 
sv. Ondřej Morkovice 17:30 Za + rodiče Králíkovy a DvO 

čtvrtek 1. prosince Morkovice 
Morkovice 

17:30 
18:30 

adorace v kostele 
modlitby žen na faře 

pátek 2. prosince Morkovice 17:30 Za + Štěpána Přikryla, manželku a syna 

sobota 3. prosince 
sv. František Xaverský 

Morkovice 
Prasklice 

8:00 
18:00 

Za + rodiče Chýlkovy a prarodiče 
mše svatá z 2. neděle adventní 

neděle 4. prosince 
2. neděle adventní 

Pačlavice 
Morkovice 

9:15 
10:30 

mše svatá 
Za farníky 

 
 
 
 


