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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 3. ZÁŘÍ 2017 
 

U věřících lidí, kteří již řadu let přicházejí do kostela, narážíme na některé typické problémy. 

Jedním z nich může být předporozumění. Jde o způsob náhledu na čtení či témata, která jsme si 

již dávno zpracovali a jejich výklad nyní pouze opakujeme. Kdokoli, kdo se nám snaží vysvětlit 

či navrhnout jiný pohled na věc, má velký problém. Prostě mu nenasloucháme, protože „to 

víme“. Ježíš potřebuje zbořit podobné předporozumění učedníků, jak má vypadat mesiáš. Boží 

pohled na pomazaného je jiný, než se učedníci domnívali. „Jiný“ neznamená, že nesplní 

očekávanou roli! Jen bude její naplnění probíhat jinak. Zkusme i my nezkamenět ve svých 

pohledech na svět, víru i prožívání běžného života. Je třeba se stále Boha ptát, jak věci vidí on.  

 

 
1.čtení: Jer 20,7-9 * Oznamované Boží slovo se však vládnoucí elitě vůbec nelíbí. A tak se muž 

ze vznešeného rodu a kdysi významného postavení stává přehlíženým a ponižovaným.  

Žalm: 63* Má duše po tobě žízní, Pane, můj Bože! 

2.čtení: Řím 12,1-2 * Po pojednání o ospravedlnění a rozjímání o spáse Izraele začne svatý 

Pavel vybízet a povzbuzovat posluchače ke konkrétnímu jednání.  

Evangelium – Mt 16,21-27 * Poté, co učedníci zažili velké zázraky s Kristem, nabývají pocitu, 

že jejich Mistr je nový politický vůdce země či dokonce světa. On však směřuje zcela jinam a 

učedníci jeho slovům nerozumí… 

BOHOSLUŽBY OD 3. DO 10. ZÁŘÍ 2017 
22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 

3. září 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá 
Na poděkování za Boží ochranu 

pondělí 4. září 

VENI SANCTE 

Morkovice 10:30 Za všechny školáky, studenty, vyučující a 
vychovatele 

úterý 5. září 
sv. Tereza z Kalkaty 

Morkovice 
  

18:30 Mše svatá 

středa 6. září Morkovice 18:30 Za rodinu Jurovu a DO 

čtvrtek 7. září 

 

Pačlavive 
Prasklice 
Morkovice 

17:00 
18:00 
18:00 

Mše svatá 
Mše svatá 
adorace  

pátek 8. září 
Narození Panny Marie 

Morkovice 17:30 
18:30 

příležitost ke svaté zpovědi 
Za + Jiřího Hrabánka, otce a bratra 

sobota 9. září Morkovice 8:00 Za živ. a + rodinu Sokolovu, syna a DO 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
10. září 

POUŤ KŘÉBY 

 

Pačlavice  
Morkovice 
Prasklice 
Prasklice 

9:00 
10:30 
15:00 
16:00 

Mše svatá 
Na poděk. za 85 let života s prosbou o B.P. 

kostel – korunka k B. Milosrdenství 
KŘÉBY – Za farníky a poutníky 

 

Ohlášky: Přihlášky do náboženství odevzdejte co nejdříve na faře v Morkovicích a 

nebo v sakristii. V pátek 15. září pojedeme s dětmi z náboženství – 2.- 9. třída -  na 

děkanátní setkání do Kroměříže, bližší informace příští neděli. Potáborové setkání 

bude na faře v Prasklicích od 29.9. do 1.10. Cena 200,-Kč. Přihláška je na farních 

stránkách, kapacita je omezena. V sobotu 16. září bude v Kroměříži křesťanský 
festival Hořící náměsti – Burning Square. Informace na webových stránkách. 
 

Slavnostní zahájení nového školního roku  
při mši sv. ve farním kostele v Morkovicích v pondělí 4. září 2017 

v 10:30. Zveme všechny školáky, rodiče, vyučující a farníky. 
 Budeme společně prosit o dary Ducha Svatého pro nový školní rok. 

 

Hlavní pouť na Křébech  
v neděli 10. září 2017. 

15:00 Korunka k Božímu milosrdenství 

v kostele  v Prasklicích 

průvod s obrazem Panny Marie na Křéby 

16:00 mše svatá na Křébech – celebruje 

P. Mgr. Vladimír Mrázek, děkan z Kyjova 
 

 
Sbírky v srpnu 2017 Morkovice Pačlavice Prasklice 

 neděle  6. 8.  4.489,- 2.848,- 920,- 

neděle 13. 8. 5.300,- 9.298,- 1.870,- + 785,- 

sbírka na opravy 20. 8. 10. 647,- 2.674,-+ 4.495,- 1.385,- 

neděle 27. 8.  3.650,- 3.778,- 920,- 

Sbírka ve farnosti Morkovice pro rodinu Juřenovu zasaženou požárem 

 25.000,- Vše vám – jménem rodiny Juřenů děkuji za vaší štědrost. 

 
sv. Matka Tereza z Kalkaty – Narodila se 26.8.1910 ve 

Skopje v Jugoslávii do zámožné rodiny albánských 

katolíků. V 18ti letech odcestovala přes Irsko do Indie za 

zvoleným řeholním životem a v klášteře na himalájských 

horách se zcela odevzdala Kristu. Když poznala jeho žízeň 

po duších těch nejubožejších, jeho touhu pomáhat jim 

jejím prostřednictvím, řekla odvážné ano. Matka Tereza z 

Kalkaty se tak stala pro množství nejposlednějších, 

nejbezmocnějších, pohrdaných ubožáků, kterých se ujala, 

celosvětově známou osobností. Je maličkou bytostí, 

mimořádně oceněnou světem i Bohem. Svým životem ukázala, že služba nejubožejším 

není hanbou, ale ctí a možnost vybudování opravdového míru spočívá jen na lásce.  

 


