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informátor římskokatolických farností 
Morkovice, Pačlavice a Prasklice 

24. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 17. ZÁŘÍ 2017 
 

Pojem spravedlnosti se chápe jako nezbytnost dát každému to, co mu náleží, a to jak v 

pozitivním smyslu (máme právo na…), tak v negativním významu (oko za oko, zub za zub). 

Znamená odpuštění změnu těchto pravidel? Každý soudný člověk ví, že přes veškerou snahu 

nedokážeme vždy zachovat přesnou spravedlnost. Pak musí nastoupit odpuštění. Výborným 

příkladem je rodina. Špatně fungující manželský pár buď vyžaduje striktní spravedlnost a z 

domova vytvoří peklo, anebo přestanou jeden vůči druhému investovat své síly a jejich 

společný život zmrzne. Je tedy zřejmé, že pravidla života ve společenství předpokládají 

usilování o pozitivní spravedlnost a k ní přikládají nezměrnou míru odpuštění. A pak lze mluvit 

o životě ve vzájemné lásce.   

 
1.čtení: Sir 27,33 – 28,9 Autor se snaží poučit, ale i přivést přemýšlivého čtenáře k logickým 

závěrům. I když je v některých bodech úvaha o pravidlech života zjednodušující, najdeme zde 

důležité důrazy.  

Žalm: 103* Hospodin je milosrdný a milostivý. 

2.čtení: Řím 14,7-9* To, že patříme Pánu "životem a smrtí", je důležitější než všechny neshody. 

Evangelium – Mt 18,21-35 * Ježíšova odpověď 77krát, lze přeložit také jako násobek 70 x 7, 
tedy 490krát. Hřivna je 9000 denárů a denár byla denní mzda. Dnes by šlo o částku cca 100 

miliard. 

BOHOSLUŽBY OD 17. DO 24. ZÁŘÍ 2017 
23. 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  

pondělí 18. září Morkovice 18:30 Za + Františku Handlovu, manžela a děti 

úterý 19. září Lhota 17:30 Mše svatá 

středa 20. září 

sv. Ondřeje a druhů 

Morkovice 18:30 Za + Jana Romana a živou rodinu 

čtvrtek 21. září 

sv. Matouše 

Pačlavive 
Prasklice 
Morkovice 

14:30 
18:00 
18:00 

pohřeb pana Aloise Zemanoviče 
Mše svatá 
adorace 

pátek 22. září 
sv. Mořice a druhů 

Morkovice 18:30 Za + rodiče Jiříčkovy, zetě a živ. rodinu 

sobota 23. září 

sv. Pia z Pietrelciny 

--- ---  

25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 
24. září 

PODĚKOVÁNÍ ZA ÚRODU 

Prasklice 
Pačlavice  
Morkovice 

7:30 
9:00 

10:30 

Mše svatá 
Mše svatá. 

Za živou a + pětasdmdesátníky a 
poděkování za úrodu 

 

Ohlášky:  Dnes je sbírka na farnost. Od pondělí začne ve škole výuka náboženství  - 

podle rozvrhu. Potáborové setkání bude na faře v Prasklicích od 29.9. do 1.10. Cena 

200,-Kč. Přihláška je na farních stránkách, kapacita je omezena.  

Příští neděli 24. září poděkujeme při mši svaté za letošní úrodu. Na odpoledne  

15:00 vás ze všech farností zvu na faru do Pačlavic na malé posezení a ochutnávku 
z letošní úrody – co se komu urodilo. (bramboráky, štrůdl…). O víkendu budou 

v Morkvicích v kostele společné modlitby matek. V pátek 22.9. v 18:00 – přede mší 

svatou; v sobotu 23.9. – v 18:00 a v neděli 24.9. – po mši svaté.  
 

V rámco oslav stého výročí zjevení Panny Marie 

ve Fatimě, bude milostná socha Panny Marie v 

sobota 30. 9. 2017 na SVATÉM HOSTÝNU. V 

10.00 hod. slavnostní uvítání sochy Panny Marie 

Fatimské před Svatohostýnskou bazilikou / 10.15 

hod. slavná koncelebrovaná mše sv. Hlavní 

celebrant generální vikář olomoucké arcidiecéze 

Mons. Josef Nuzík Po mši svaté - zásvětný průvod 

na venkovní tribunu – zde modlitba sv. růžence, 

osobní ztišení, 12.30 hod. Procesí do baziliky / 

13.00 hod. Te Deum a svátostné požehnání a rozloučení.  

Kdo by jste se chtěli zúčastnít společně autobusem, přihlaste se co nejdříve - 

nejpozději do příští neděle - u paní Gremlicové a nebo v sakristii.  

 
Sv- Matouš - z výběrčího poplatků v městě Kafarnau se stal 

apoštol, který jako očitý svědek napsal první evangelium. 

Původně je hlásal Židům v Palestině, pak jim zanechal psanou 

verzi a odešel toto evangelium šířit mezi pohany. Jeho cesty 

nelze s jistotou potvrdit, ale starokřesťanská tradice uvádí 

Persii, Pont u Černého moře a zvláště Etiopii. Východní i 

západní křesťané ho uctívají jako mučedníka. 

 

Sv. Mořic - velel legii složené z horlivých křesťanů. Svým vojákům byl příkladem jak 

v udatnosti, tak i ve víře a lásce ke Kristu. Protože byli křesťané, byla jejich legie 

decimována a nakonec jeden za druhým položili pro Krista své životy. Stalo se to 

kolem roku 302, na území města St. Mauric v kantonu Wallis ve Švýcarsku. 
 

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 
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