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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 10. ZÁŘÍ 2017 
 

V lidském životě je řada okamžiků, kdy nás lidé okolo rozčilují svým přístupem, slovy, 

drobnostmi. Občas se však stane událost, která zásadně otřese základy vztahu. A teprve v 

takové chvíli se ukáže, jak důležité je odpuštění. Kajícník potřebuje zažít odpuštění jako proces, 

jehož vrcholem je samotné odpuštění jako milosrdné přijetí kajícníka poškozeným. Odpuštění 

je uzdravením vztahu. Proto se teprve ve vážných momentech objeví jako nesmírně cenný dar 

Boží lásky svátost smíření. Ale nejde o jedinou cestu k odpuštění. Každé společenství, rodinou 

počínaje, může žít, jen když je přítomné odpuštění. Ježíš apoštoly učí nejen milovat bližního, 

ale také odpouštět. Protože nedokážeme vytvořit život bez zranění druhých. Ale dokážeme si 

vzájemně odpouštět, a tak si nepřetržitě projevovat lásku. Odpuštění se tak posouvá do zcela 

nové roviny. Je výrazem či dokonce vrcholem lásky.  

 
1.čtení: Ez 33,7-9* Naše stať patří do textu, který mluví o obrácení lidu. Bůh po námi čteném 

textu pokračuje a říká známý verš: „Nechci, aby bezbožník zemřel, ale aby se obrátil a žil…“ 

Žalm: 95* Kéž byste dnes uposlechli jeho hlasu: „Nezatvrzujte svá srdce!“ 

2.čtení: Řím 13,8-10* pro křesťana je měřítkem a prototypem lásky ten, který "miloval až k 

smrti kříže". Ježíš. 

Evangelium – Mt 18,15-20* Promluva je zaměřena na život ve společenství (církve). Nyní se 

rozvine úvaha o přijetí bratra, který zhřešil. 

BOHOSLUŽBY OD 10. DO 17. ZÁŘÍ 2017 
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 

pondělí 11. září Morkovice 18:30 Za živou rodinu a + rodiče Okálovy 

úterý 12. září 
jména Panny Marie 

Morkovice 
  

18:30 Za + Františka Moronga, živou rodinu a 
DO 

středa 13. září 

sv. Jana Zlatoústého 

Pačlavice 
Křéby 

9:30 
17:00 
17:30 

mše svatá (domov důchodců) 
modlitba růžence 
Za farnost a za poutníky 

čtvrtek 14. září 

Povýšení svatého kříže 

Pačlavive 
Morkovice 

17:00 
18:00 

Mše svatá 
Za + rodiče Brablíkovy a živou rodinu 

pátek 15. září 
Panny Marie Bolestné 

Morkovice 18:30 Za + Boženu Jiříčkovu a živou rodinu 

sobota 16. září Morkovice 8:00 Mše svatá 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
17. září 

 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá. 

Za živou a + rodinu Slezákovu a Blešovu 

 

Ohlášky:  Příští neděli bude sbírka na farnost.  

V pátek 15. září pojedeme s dětmi, které chodily v minulém roce do náboženství -  2.- 

9. třída -  na děkanátní setkání do Kroměříže. Pojedeme autobusem z Morkovic, nám. 

v 7:35 (Přijďte o 10.min. dříve) a návrat do Morkovic bude v 15:39. Seznam dětí – 

podle přihlášek – dám do školy.  Prosím rodiče, aby na tento den děti omluvili ze 
školy. Zahájení je v 9.00 mší svatou v kostele sv. Mořice, zde bude ve 14.30 i 

závěrečné požehnání. Ostatní program je pro většinu dětí situován do skleníku a 

kolonády Květné zahrady. Při odjezdu z farnosti obdrží každé dítě visačku, která 

kromě jeho identifikace umožňuje i jeho vstup do objektů. Děti budou s sebou 

potřebovat menší svačinku, pití, kopii průkazu pojištěnce a vhodné oblečení a obuv v 

případě deště. Oběd formou bagety a minerálky je zajištěn, včetně drobného 

odpoledního občerstvení. Na úhradu vstupného a občerstvení je poplatek za jednoho 

účastníka akce 50,- Kč. 

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. V neděli 24. září poděkujeme při mši svaté za letošní úrodu.  
 

 

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 
 

 

Mše svatá Křéby u Prasklic - středa 13. září 2017  

Zahájení v 17:00 u 9. zastavení křížové cesty modlitbou růžence, 

 procesí na Křéby a mše sv. v 17:30  
(Při nepříznivém počasí mše svatá v kostele v Prasklicích) 

 

VYUČOVÁNÍ NÁBOŽENSTVÍ ZAČNE OD PONDĚLÍ 18. ZÁŘÍ 2017 

Den Ročník Čas 

Pondělí 1 a 2. třída 12:00 – 12:45 

Pondělí 3. třída 12:50 – 13:35 

Pondělí 4., 5 a 6.  třída 13:45 – 14:30 

Pátek 7, 8 a 9. třída 13:45 – 14:30 

 



 


