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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE 
 

K našemu životu patří větší či menší zápasy a mnohdy také prohry. Někdy si v té či 

oné oblasti můžeme připadat jako ztroskotanci a možná podvědomě voláme, podobně 

jako lotr na kříži: „Copak nejsi Bůh? Učiň pro mě zázrak!“ 

Při pohledu na Ježíše na kříži ale vidíme, že Ježíš není Bohem velké show, umírá v 

tichosti, ponížení. Přišel totiž pro něco většího, než nás ohromit. Přišel, aby přinesl 

každému - i všem zoufalcům a ztroskotancům - mnohem víc: odpuštění, uzdravení, 

spásu – „ráj“, ve kterém budeme s Ním...   

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

1.čt. - 2 Sam 5,1-3 Mezi Izraelskými králi má David ve Starém zákoně ojedinělé 

postavení. David ztělesněním nadějí, které se v Izraeli uplatňují a uplatní. David a jeho 

potomstvo reprezentují záchranný plán a čin Boží. 

Žalm 122* odp. Do domu Hospodinova půjdeme s radostí. 

2. čt. - Kol 1,12-20 Tento hymnus otevírá list Kolosanům. Obsahuje několik zcela 

zásadních pravd víry o Kristu a vykoupení. Dnes zní jako chvalozpěv na Krista. 

Evangelium - Lk 23,35-43 –  To, že nápis „židovský král“ je za celý jeho život jen a 

pouze na kříži, není náhoda. Ježíšova suverenita je totiž v jeho suverénní 

sebevydanosti do rukou hříšníků a do Boží vůle a lásky. 
 

BOHOSLUŽBY OD 24. LISTOPADU DO 1. PROSINCE 2019 
24. listopadu 

SLAVNOST JEŽÍŠE 
 KRISTA  

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice  
 

7:30 
9:00 

10:30 
 

Mše svatá 
Mše svatá 

Za neteře a synovce s prosbou a Boží 

požehnání 

pondělí 25. listopadu  
sv. Kateřiny Alexandrijské 

Morkovice 17:30 Na poděkování za dar života a Boží 
požehnání pro živou rodinu 

úterý 26. listopadu    

středa 27. listopadu Morkovice 17:30 Mše svatá  
čtvrtek 28. listopadu  Pačlavice 

Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá  
Mše svatá 
adorace 

pátek 29. listopadu Morkovice 17:30 Za + Františka Krejčího, snachu a DO 

sobota 30. listopadu 

sv. Ondřeje 

Morkovice 15:00 Za farnost 

1.NEDĚLE 

ADVENTÍ 

1. prosince 

Prasklice 
Pačlavice 
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 

Za + Ludmilu Jiříčkovou, rodiče a DO 

PŘIHLÁŠKA NA ADVENTNÍ  DUCHOVNÍ OBNOVU 
v sobotu 30. 11. 2019 od 9:00 v sále hasičárny v MORKOVICÍCH + poplatek 150,-  

 

Jméno……………………….. ………..  Adresa…………………………….. 
 

Ohlášky:  Příští neděli vstoupíme do doby adventní – na začátku mše svaté bude žehnání 

adventních věnců. Ve čtvrtek bude další pokračování náboženství v 19:00 na faře 

v Morkovicích (Bible). Adventní duchovní obnova v naší farnosti bude v sobotu 30. 

listopadu v Morkovicích v sále hasičárny. Přihlaste se do 24. listopadu. Prosím o napečení 

něčeho sladkého ke kávě 
 

Červená středa (#RedWednesday) - 27. listopadu chceme myslet na pronásledované pro 

víru z celého světa. Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo. Iniciativa 

chce propagovat víru a toleranci ve společnosti a podpořit solidaritu s obětmi 

pronásledování či být hlasem proti násilí a útlaku vykonávaného ve jménu náboženství. 

Ruda barva má symbolizovat mučednictví a utrpení.  

  

Dnešní slavnost Ježíše Krista Krále je nejmladším svátkem ke cti 

Páně. Zavedl jej papež Pius XI. v roce 1925. Vnějším podnětem 

pro zavedení tohoto svátku bylo 1600. výročí 1. ekumenického 

koncilu v Niceji, jehož závěry soupodstatnosti Krista s nebeským 

Otcem jsou vlastně základem učení o jeho královské vládě. Jejími 

plody jsou: svoboda, řád, svornost a pokoj. Kristova sláva má 

zazářit také na nás a na našich životech! Vyvýšený Pán a Král je 

cílem našeho pozemského putování. On je stejný  včera i dnes i na 

věky, první i poslední, počátek i konec.  

 

 

Římskokatolická farnost Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

zvou na adventní duchovní obnovu  

 v sobotu 30. listopadu 2019 

s P. Mgr. Františkem Bezděkem SDB 

 

Téma: TAJEMSTVÍ VÁNOC 

Program v sále hasičárny v Morkovicích: 

8:30       Modlitba růžence 

9:00    I. přednáška + rozjímání 

10:30  II. přednáška + rozjímání 

12:00 oběd, přestávka  

13:00 III. přednáška + rozjímání 

Program v kostele v Morkovicích: 

14:30 adorace, příležitost ke svátosti smíření 

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství 

15:10      Mše svatá  


	Přihláška na adventní  duchovní obnovu
	v sobotu 30. 11. 2019 od 9:00 v sále hasičárny v MORKOVICÍCH + poplatek 150,-

